
JEGYZÖKÖNYV

Készűlt: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2021. október 12-én, 17 órai
kezdettel, a Városháza dísztermében megtartott rendes, nyílt üléséröl

Pult Név
1 Gergöné Varga Tünde
2 Keresztesi Balázs

3 Herczeg Mariann
5 dr. Kun László

6 Mekler Andrea

7 Nagyné dr. Csobolyó Eszter
8 Knul Andrea
9 Tiefenbeck László
10 Boda Ildikó

11 dr. SzilágyÍ Akos
13 dr. Kiss István

Voks
1

1

1

1

1

1

1

1

1

o

o

Gergőné Varga Tunde polgármester: Sok szeretettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket,
hivatali dolgozókat és vendégeinket. A Képviselö-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.
Nagyné dr. Csobolyó Esztemek megszületett a harmadik kisbabája, ezért nem tudjelen lenni a mai űlésen.
Innen Ís gratulálunk, és jó egészséget kívánunk nekik. Szeretnék javaslatot tenní a
jegyzökönyv-hitelesítőkre, Herczeg Mariann alpolgármester és Mekler Andrea képviselö asszony
személyében. AkÍ ezzel egyetért, kérem, szavazzon Ígennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 17:08
Tfpusa: 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 88. 89
Nem szavazott O 0. 00
Távol 1 11. 11
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:



Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
IVtekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

120/2021. X. 12. számú Ké viselo-testületí határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az ülés jegyzőkönyvének
hitelesitésére Herczeg Mariann alpolgármestert és Mekler Andrea képviselötjelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi pontokra szeretnék javaslatot tenni, ami a kiküldött
anyaghoz képest változna. Két napirendi ponttal szeretném bövíteni az eddigi tervezetíiez képest. Az elsö:
a , Javaslat Dunavarsány az intézményi fejlesztési területen lévő ingatlanok termelésből való kivonására,
továbbá belterületbevonására" cimű. Ez a napirendi pont egy sürgös eljárás miatt kerülne felvételre. Es
egy teljesen íriss, ami most készült el, a védőnöi körzettel kapcsolatos, amelyröl már döntött a testület, de
az országos tisztiföorvos által egy módosítási javaslat tortént, aminek szeretnénk eleget tenni, és ezt is
nagyon gyorsan kell végrehajtanunk. Ügyhogy ezzel a két ponttal bövülne a tárgyalandó napirendi pontok
száma. Tehát összesen 9 nyilt üléses, és egy zárt üléses napirendi pontra kérem, hogy szavazzunk,
szavazásra bocsátom a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
az ülés napirendjéf az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a "Dunavarsány bölcsőde közműellátása" tárgyú közbeszerzési elajárás eredményének
megállapítására
2. Javaslat a 2022-2036 idöszakra vonatkozó Gördülö Fejlesztési Terv megtárgyalására
3. Javaslat a temető területhasználatára kötött szerzödés módositására
4. Javaslat a 2021. évi útkarbantartásra elkülönftett pénzügyi fedezet módosítására, az önkormányzati
térfigyelö kamerahálózat bövítésének elfogadására, valamit az Epres utcától észkara fekvő szilárd
burkolattal nem rendelkezö utcák kitűzésére.
5. Javaslat a Kalán Róberttel kötött településrendezési szerzödés ismételt módositására
6. Javaslat a 20/2021. (II. 11. ) számú határozat módosítására
7. Javaslat a 32/2021. (IV. 8. ) számú határozat módosítására
8. Javaslat Dunavarsány az intézményi fejlesztési teruleten lévö ingatlanok termelésből való kivonására,
továbbá belterületbevonására

9. Javaslat a védönöi körzetek módosítására

Zárt ülés:

10. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásának megváltoztatására
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.



Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 17:10
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks:

Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O

Távol 1
Osszesen 9
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121/2021. X. 12. számu Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Javaslat a "Dunavarsány bölcsöde közmüellátása tárgyú közbeszerzésí elájárás

eredményének megállapítására
2. Javaslat a 2022-2036 Ídöszakra vonatkozó Gördülö Fejlesztési Terv megtárgyalására
3. Javaslat a temetö területhasználatára kötött szerzödés módosítására

4. Javaslat a 2021. évi útkarbantartásra elkülönítetf pénzügyi fedezet módosítására, az
ÖnkormányzatÍ térfigyelő kamerahálózat bővítésének elfogadására, valamit az Epres
utcától észkara fekvö szilárd burkolattal nem rendelkezö utcák kitüzésére.

5. Javaslat a Kalán Róbertte) kötött telepűlésrendezési szerződés ismételt módosítására
6. Javaslat a 20/2021. (II. 11.) számú határozat módosítására
7. Javaslat a 32/2021. (IV. 8.) számú határozat módosítására
8. Javaslat Dunavarsány az ÍntézményÍ fejlesztési területen lévö ingatlanok termelésböl való

kivonására, továbbá belterületbevonására
9. Javaslat a védönöí körzetek módosítására

Zárt ülés:

10. Javaslat a Nemzetí Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásának megváltoztatására

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület



Na irend előtt:

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszöntöm parlamenti képviselö urat, aki bemutat nekünk egy
újdonsült dunavarsányi lakost, tiszteletes urunkat. Átadom a szót.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: Köszöntünk mindenkit, öriilök, hogy ilyen hirtelen itt lehetünk
tiszteletes úrral, és nem Ís, mint parlamenti képviselöi, mint inkább dunavarsányi, és talán mint református
gondnoki minöségemben kértem lehetöséget, hogy a Képviselő-testületnek bemutassam a reménység
szerint hosszú távon köztünk szolgáló lelkípászfor urat. Mindenki által Ísmeretes - bár egy kicsit elöbb
szerettek volna, de a szüleim nyugdíjba vonulása októberben véglegesült, ezáltal a hivatalos átadás-átvétel
holnapután fog megtörténni -, édesapám átadja a presbitériumnak a dolgokat, és a presbitérium fogja a
gyülekezet felé a kötelezö formaságokat elintézni. De nem akarom itt részletesen a református egyházzal
való, különböző jogi aktusokat ismertetni. A lényeg, hogy néhány héttel ezelött a jogi formuláktól
eltekintve a parókiára, az én szülöi házamba kölíözött be tiszteletes úr. Aki majd elmondja, hogy milyen
szemtelenül fíatal, Pilisen nött fel, és DunaharasztÍn volt beosztott lelkész. Nagy szeretettel köszöntöttük a
gyülekezetben és nagy reménységekkel vagyunk irányába. Onálló lelkészi státusza Dunavarsányon most
vasáraap fog indulni. Kinevezett lelki pásztor lesz hónapokon belül, a következő időszakban pedig
helyettes lelki pásztor. De nem akarok helyette beszélni, ezért át is adom a szót nekí.

Korsós Tamás lelkész: Sok szeretettel és tísztelettel köszöntöm a Képviselö-testületet, ahogyan hallották,
Korsós Tamásnak hívnak. Szeptember 10-én költöztünk Dunavarsányba. Ot évet töltöttem
Dunaharasztiban beosztott lelkipásztorként, és oft töltöttem a gyakorlatomat is. Feleségemmel együtt
költöztünk ide, én 28 éves vagyok, ö pedig 25 éves. O a hitoktatásban vesz részt a városban, az iskolában
és az óvodákban is. Ott kezdte meg a szolgálatáf, és így szeretnénk a város javára, illetve a gyülekezet
épülésére lenni. Abban biztos vagyok, hogy ahogyan eddig is Zoli bácsival, reménység szerinf velünk is a
városvezetésnek, az önkormányzatnak zökkenömentes lesz a kapcsolata. Mi ennek nem leszünk akadálya
és biztos vagyok benne, hogy a Képviselö-testület és a vezetöség sem. Bízom abban, hogy ez a kapcsolat
majd kölcsönösen épülni és szépülni fog. Azt kívánom, hogy Isten áldása legyen az Onök munkáján, a
város életén és a gyülekezeteink életén is. Es sok szeretettel várok mindenkit a vasámapi istentiszteleten.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Bóna házaspár köztünk nagyon tartalmas életet élt, és nagyon
sok, a keze nyomán született értéket hagyott itt a városban. A velük való kapcsolat is egy nagyon jó és
gyümölcsözö kapcsolat volt. Bármilyen ünnepség, rendezvény" vagy esemény történt a városban, azoknak
ök mindig részesei voltak és szinte hívás nélküljöttek. Ugyhogy részünkröl továbbra is számítani fogunk
ezekre a jelenlétekre, részvételekre. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni a közös munkát, a
közös kapcsolatokat. Kívánok egy ilyen tartalmas 40 évet, mint amilyen az elözö nagytiszteletű úmak és
kedves feleségének volt itt Dunavarsányban és kívánom, hogy érezzékjól magukat köztünk.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: Hihetetlenül jó a kapcsolat az egyházközségnek és a mindenkori
városvezetéssel és az önkormányzattal kölcsönösen. Nem csak a támogatások okán, hanem az egymásra
való odafigyelés tekintetében is. Büszkeséggel tudjuk elmondani, hogy nálunk 1890 óta az a hitoktatási
rendszer működik, amely az országban 8-9 éve. Soha semmilyen városi rendezvény, illetve református
gyülekezeti alkalom nem ütközött, mert erre is figyelnek, és a gyülekezet a továbbiakban is alkalmazkodni
próbál a város életéhez, és mi nem leszünk annak gátja, hogy ez a következö idöszakban is így legyen. Ha
bármi kérdés van hozzánk, vagy személy szerinf hozzám, akkor szívesen válaszolok.



Gergőné Varga TUnde polgármester: Természetesen mindegyik ülésünk nyílt, és ha érdeklodik a
testület munkája iránt, akkor szívesen látjuk mindegyik ülésünkön a családjával együtt.
A mai napon elénk terjesztette a BMSK skypos kapcsolattal az új 8 tantermes iskola látványtervét. Most
kérik az engedélyes tervekhez a jóváhagyó nyílatkozatof, ami szükséges a közbeszerzéshez. Nagyon szép
és részletes látványterveket terjesztettek elénk. Nagyon örülünk, hogy szép nagy toraatermet sikerült
megnyemünk. C típusút nyertük meg ehhez az iskolához, de aztán mégsem az lett belöle, hanem valahol a
B és a C közötti nagyságú. Folyamatosan ezt sérelmeztük, és én is kinyilatkozom mindenhol, hogy C
tipusúra kaptunk ígéretet, de sajnos ebböl nem igazán lett C típusú. De ehhez a 8 tantermes iskolához nem
jár C tipusú, csak egy A típusú tomacsamok. Felajánlottuk még azt a lehetoséget is, hogy esetleg az A és a
C típusú közti különbséget megpróbáljuk megfínanszírozní. De erre nem volt szükség, mert ígéretet
kaptunk rá, hogy egy C tipusú tornacsamokot kapunk. Végül a B-nél kicsit nagyobb lett, a C-nél kicsit
kisebb, ami ahhoz nem elegendő, hogy mobillelátót helyezzünk el a teremben. A C tipusú mérete 25x45
méter, a mienk pedig 23, 3x45 méteres lesz, tehát egy kicsit leszűkült. Ezek a tervek már fix tervek, ebbe
beleszólni már nem lehet. Viszont kaptunk igéretet a nézöszámra, illetve több nézö elhelyezésére, mert
van 1 galéria, ahol közel 100 fő elféme. Az iskola tervei mind nagyságra, mind elhelyezésre, mind szfnre,
modemségre, mind felszereltségre a XXI. század követelményeinek nündenben megfelelőek, úgyhogy
más kivetnivalót nemigen találhatunk benne. A könyvtártól kezdve a tanárok külön kis rezidenciáján át a
gyerekek pihenö lépcsöjéig, vagy a galériákig sok különleges és érdekes megoldás van, és én ezután a
bemutató után kicsit örülök is, hogy a másik oldalra keriil ez az épület, mert sokkal jobb helyen lesz így,
mint az eredeti terv szerint lett volna, hiszen ott rengeteg autó fog megfordulni. Arra szintén ígéret van,
hogy ott a sóderos utak és a Bajcsy-ZsiIinszky utcának egy része az intézmények végéÍg megépítésre
kerül. Ez egyjó hír. Tehát összességében valami pluszt kaptunk, és valamit elvettek tőlünk.

Herczeg Mariann alpolgármester: A kézilabda és a labdarúgás, ami teremigényes. Es most is az a
problémánk, és azért is küzdünk már 5-6 éve ezzel a tomacsamokkal - illetve a város is egyre nagyobb -
és azt beszéltük, hogy ebből a tomateremböl egy rendezvénytermet tudnánk csinálni, akár egy városi,
vagy táncos rendezvénynek, illetve a sportnak. Mivel ezt már 100 %-osan kinöttük, és szegény Száger
Gyula mondta pár évvel ezelött, hogy szerinte Magyarországon nekünk van a legdrágább
tomacsamokunk, mert olyan kihasználtsága van, hogy rengeteg pénzt elköltöttünk már, hogy ez
használható legyen, és működni tudjon. Abban maradtunk, hogy a kézilabda tudna átmenni és a foci, vagy
a kajakosok, vagy a karatésok, a táncosok és az RG-sek maradnának. De ahhoz, hogy megkaphassuk a
minösítést, és versenysportra tudjuk használni, ezen még nyújtani kellene. A 100 fős lelátó nem is lenne
annyira érdekes. En holnap felhívom a kézilabda szövetségnél a Hargitai Gáborékat, akik minösítik a
terveket. 20x40 méter a szabvány pályaméret, ami nekünl: a vonalak között rendelkezésre kell, hogy álljon
a játékra. A vonalakon kívül 2-2 méter védőtávolságnak kell lenni oldalirányban, a végén pedig 1-1
métemek. Holnap bemegyek és megnézem, hogy az öltözök, a folyosó és mínden egyéb hogyan fog
kinézni ehhez képest. Polgármester Asszony azt mondta, hogy ennek az elejében van egy aula.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A hosszanti részének a vége felé van egy olyan lehetöség, mint pl.
a Művelődési háznál, hogy tolóajtóval el lehet választani, ha rendezvény van. Rendezvényre gondoltak, de
nyilván iskolaira. De azt felhozták, hogy még esküvöre is kiadhatjuk, mert van egy olyan lehetöség, hogy
ha elhúzunk egy ajtót, akkor, mint a Művelödési házban a kamaraterembe is lehet teríteni, itt is ugyanúgy
meghosszabbítható a rendelkezésre álló tér. Esetleg még ott van mozgástér, hogy egy pár méterrel arrébb
tudják vinni ennek a tolóajtónak a lehetöségét, ezt még meg lehet kérdezni.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő; Ha tudunk ma abban maradni, hogy ha nem egészen biztos az,
mert pont határon van, hogy versenysportra alkalmas, akkor felteszem a további kérdést az érintetteknél,
hogy meg lehet-e oldani. hogy arra legyen alkalmas. És akkor a lelátót viszont el tudjuk engedni.



Herczeg Mariann alpolgármester: Ha a galéria megmarad, akkor igen. Csak én azt mondtam, hogy ha
csak kosárlabdára és röplabdára alkalmas, akkor kaptunk egy iskolai tomaszobát megint. Mert nem tudjuk
se rendezvényre, se kézilabdára, se focira használni, Akkor nem tudjuk úgy használni, mint aminek
nekiindultunk.

Mekler Andrea képviselő: De a galérián lehet lelátószerűen ülni?

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ugy gondolom, igen. Illetve állni lehet.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: En holnap utána megyek annak, hogy mik a lehetöségek.

Herczeg Mariann alpolgármester: En meg megkérdezem a minösítöket, hogy mik pontosan a
védötávolságok, amelyekhez ragaszkodnak. Mert ez a szabványelöírásjelenleg 30 cm-rel nagyobb.

dr. Szilágyi Akos jegyző: Elmondták, hogy közpénzből gazdálkodnak. Tekintettel arra, hogy bevállalták
a sóderos útnak a kanyartól való megépitését közművekkel együtt az épületig, ami a mi költségünk lett
volna, emiatt a térkihasználás szempontjából másképp kellett az épületet elhelyezni. Az egész projekt már
az elökészítés folyamatában több mint egy évet csúszott. Elöször azért, mert amit felajánlottunk területet,
nem volt alkalmas az ő szempontjaik szerint. Egy új helyszínt kellett keresni, átkeriilt ez az épület egy
másik helyre. At kellett forgatni az objektumof, és fígyelembe véve az EGYMI lehetőségeit, kénytelenek
voltak húzni a tomacsarnok méretén. Bár C típusút ígértek, végül C-mínusz lett. Ez azt jelenti, hogy a
mozgatható lelátókat nem fogjuk tudni behelyezni. Ellenben hosszanti Írányban mozgathatók az étkezö
irányában a falak, növelhetö a tér. Hasonló rálátással tudják biztosítani a mérközések nyomon követését,
fdnn, egy galériaszerű részt alakítottak ki. Amiyit mondtak, hogy kb. 80-100 ember tud elfémi, nem
ülöhelyzetben, hanem állva, hasonlóan, mint a vecsési pálya esetén. Azt is elmondták, hogy sokkal többet
visz el az út építése, mint amire számítottak. Ha a tomacsamokot az eredeti méretre akamánk megépíteni,
akkor az 500 millió forintos költségnövekedést jelentene, mert nagyobb épületet kéne tervezniük. Azt is
elmondták, hogy ebben a fázisban, mivel ki kell ímiuk rövidesen a közbeszerzési eljárást, ha ezt nem
fogadjuk el, akkor meg kell állítaniuk a projekteí. Akkor át kell az egészet tervezni és ezt a projektet nem
fogják tudni menedzselni ebben a csomagban, tehát csúszni fog a megvalósítás. Azt kérték, hogy
toleráljuk, hogy az egyik oldalon nyerünk súlyos milliókat, hiszen megcsinálják az utat és a közmüveket,
másik oldalon viszont veszíteni fogunk. Azt is elmondták, hogy ez a csamok pl. koncert, vagy bármilyen
városi rendezvény megrendezésére alkalmas. Több irányból megközelíthetö, viszonylag modera
kíalakítású hely. Amire ígéretet tett a tervezö, és azt mondta, hogy a költségei elhanyagolhatók, hogy a
felso lelátókat - vannak erre különboző megoldások ezeknél a konstrukcióknál - benyúló erkélyekkel
növeljék, hogy rálátható legyen a játéktérre. Erre tettek igéretet, hogy ezt még a meglévö terven belül
tudják finomítani. De ha azt akarjuk, hogy akár egy méterrel a tomacsamok hosszabb, vagy szélesebb
legyen, az ő álláspontjuk szerint az megakasztja a projektet. Kérték, hogy a testület támogassa ezt a tervet,
mert ennek van realitása. Nem lenne jó, ha ez a projekt megakadna, mert akkor jelentös csúszásba
kerülünk. Ennyit mondtak el délelőtt. A tervet, magát a prezentációt át fog'ák küldeni, szerintem napokon
belül itt lesz, az összes olyan látványter^vel és a méretezett rajzokkal, amiket a mai értekezleten
bemutattak. Köszönöm szépen.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek más kérdése?

Knul Andrea képviselő: Kaphatunk-e valami jobb belátási lehetöséget a kínai vasút terveíbe? Arra
gondolok, hogy az ítteni ingatlanok milyen szinten lesznek akár bontva, akár kisajátítva a kialakífandó
védötávolság miatt.



Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: Olyan információim vannak, amik nem tekinthetök hitelesnek.
Sem a kivitelezövel, sem a tervezövel, sem a műszaki ellenörrel nem beszéltem, de azért nagyjából tudom,
hogy maximum mi valósulhat meg. A bontást illetően az ún. a falumúzeumunk, illetve mellette a lángosos
van olyan helyzetben, hogy akár az is elképzelhető, hogy azok az épületek eltűnnek. Semmilyen más
tekintetben, semmilyen terven nem szerepel más épület bontása, maximum kertvégek kisajátítása fog
megtörténni. Ilyen esetekben, amikor kisajátítás van az állam részéröl, a megegyezés a h.ilajdonosokkal
normális keretek között szokott zajlani, tehát effektfve anyagi kár ebben az esetben senkit nem érhet.
Dunavarsányban szerintem a legkardinálisabb kérdés, hogy nem lesz vasút igazából a következö 5-6
évben, amihez nem szokott hozzá néhány generáció. A legnagyobb gondot a közlekedés megoldása fogja
jelenteni vonat nélkül. Ez leginkább Dunavarsányt és Dunaharasztit fogja érinteni. A déli megyékben
tulajdonképpen várakozással vannak a projektet illetöen, ipari és egyéb lehetöségek okán. Nagyon bfzom
benne, hogy ebben az évben még olyan bejelentéssel tudunk elojonni, ami vagy aluljáró vagy felüljáró
létesítéséröl szól Dunavarsányban és Dunaharasztiban. Személyesen is azt gondolom, hogy fontos ezt
tervezni ezen a területen. És higgyék el, hogy dunavarsányiként mindent megteszek azért, hogy az
életterünk, vagy a lehetöségeink ne koriátozódjanak. Az átmenö forgalmat el kell tudni terelni, ebben 100
%-ig biztos vagyok, és abban is, hogy ide kell egy átjárót építeni, és soha nem voltunk még ehhez a
döntéshez ilyen közel, mint ma délelöttöl.

Knul Andrea képviselő: Tehát 5-6 évig nem lesz vasút?

Bóna Zoltán országgyulési képviselő: Maga a projekt, tehát a kivitelezés idöszaka 4-5 éves. Lehet, hogy
közben elindul a vonatközlekedés. A Budapest-Belgráddal kapcsolatban sokkal több más probléma van,
mert legközelebb azzal kell foglalkozni, hogy hol fog megfordulni a busz, hol fogunk tudni felszállni rá.
És egy csomó ilyen feladat lesz még azelött, minthogy arról beszélgetünk, hogy a még terven sem nagyon
létezö kfnai vasút elinduljon. De az, hogy a térség egy igazi, elovárosi vasúti közlekedéssel fog
gazdagodni, az is tény. Ez a 4-5-6 év 2022-től kezdödik, és 2026-2027 a hivatalos zárása a projektnek. Jó
dolog ez, mert fejlödés, de a fejlödés mindig nem kevés változással és áldozattal isjár. Es nem elég majd
az elterelt közúti közlekedés akadályai, de hadd spékeljem még meg a HEV-vonal felújításával, ami
szintén, óhatatlanul is a vágánycsere és vonatállomás rehabilitáció munkálatai következtében közlekedési
dugókkal fogjámi, és a HEV közlekedés kiváltása is a kozutakra terhelödik.

Herczeg Mariann képviselő: A HÉV felújításra milyen intervallumot terveztek be?

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: Az is ugyanaz a 3-4 év, de ebben nem merek nyilatkozni, mert
nem tudom pontosan. De ezek meghatározzák a következö 4-5 évünket, az egészen biztos.

Herczeg Mariann képviselő: És a Taksony-Bugyi körforgalom kivitelezésének időpontja is kb.
2022-2023. évre tehetö, amikor már nem lesz vasúti közlekedés.

Bóna Zoltán orszaggyűlési képviselő: És pluszban a Bugyi-Taksony körforgalomtól egészen a nullás
autópályáig majd zajlik a kétszer kétsávos autóút kivitelezése.

Herczeg Mariann képviselő: Es azt míkorra tervezik csinálni?

Bona Zoltán országgyűlési képviselő: Azt is a következö ciklusban.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást, lelkész úmak a bemutatkozást,
és további szép estét kívánunk!

Bóna Zoltán országgyú'lési képviseló' és Korsós Tamás lelkész távozik a testületi ülésrol.



Boda IIdikó képviselő: A hétvégí szemétszedés apropóján beszélgettem emberekkel, akik megkerestek ez
ügyben. Felvetödött, ami már nekem is többször megfordult a fejemben, hogy nem lehetne-e vísszaállítani
az évenkénti lomtalanítást, úgy, ahogy régen is volf? Tudom, hogy van lomtalanítás, úgy, hogy meg kell
rendelni, és évente két köbmétert ingyen elvisznek, de az nem olyan, mintha egy adott napon mindenki
minden lomot kitehetne. A szomszéd néni szerint így mindig ki fogják vinni az erdöbe az emberek a
lomjaikat, mert ha megegyeznek a szemetesekkel, és azok kijönnek, akkor azt mondják, hogy amit
kirakott a lakó, az több, mint 2 köbméter, és akkor fizetni kell érte. En nem gyanúsítok senkit azzal, hogy
nem úgy végzi a munkáját, ahogy kell, de volt ilyen vélemény is. Megpróbálhatnánk azt a szerzödést a
Multiszint Kfí-vel elövenni és megnézni. Megpróbálhatnánk ezt esefleg megbeszélní velük, vagy olyan
pontot beletenni a szerzödésbe, mint ahogy régen ís volt, hogy egy évben egyszer lenne lomtalanítási nap.
Tudom, utána tényleg szemetes volt a város, de azt össze lehet takarítani két nap alatt. Tudom azt Ís, hogy
beülnek emberek a piros zsiguliba, körbemennek a településen és széttúrják, kiválogatják a lomokat. De
én azt gondolom, hogy esetleg a polgáröreinkkel meg lehetne beszélni, hogy azokon a napokon picít
jobban járjanak körbe, nézzenek oda, és figyeljenek rá, hátha ez elríasztja ezeket a guberálókat.
Budapesten kerilletenként és a kömyező településeken is van lomtalanítás.

Gergőné Varga Tünde polgármester; Jegyzö úr fog válaszolni, én csak annyi megjegyzést tennék
hozzá, hogy szerintem a szemetelés is ugyanolyan kategória, mint a gyorshajfás. Hiába szabályozzuk
akárhogy, a fejekben kéne elöször rendnek lenni. Mert, ha nekem egy rekamié, vagy bútor tönkremegy,
elhasználódik, akkor nekem eszembe sem jut kivinni az erdöbe, vagy akárhova, és oda lerakní. Hanem
hozatok egy konténert, és abba teszem bele, ami igen, pénzbe kerül.

dr. Szilágyi Akos jegyzö: Nyilván mindent lehet, de több évtized tapasztalata, hogy az erdöben lévö
hulladék és a lomtalanítás között nincs semmi összefüggés. A szemétdíj megfizetésével kapcsolatban lehet
összefüggés. Nagyon sok polgártársunk nem veszi igénybe, vagyis nem jelenti be magát, és nem fízet
szemétdyat, ami pedig egy kötelezöen igénybeveendö közszolgáltatás. A szemét, ami összegyűlik, abból
fakad, hogy bizonyos polgártársaink nem raknak ki kukát, nem fízetnek szemétdíjat, és azt utána kiviszík
az erdöbe. Illetve sok esetben a transzferforgalommal, akik áthaladnak a településen, kihajítják a
szemetüket az erdö szélén. A lomtalanításból rengeteg anomália származik, amit össze is foglaltál az
előbb, Ildikó. Sokkal egyszerűbb a céggel egyeztetett időpontban lomtalam'tani, mindenkinek lehetosége
van ezt Ígénybe venni. A kukás kocsi odamegy, és a háztól közvetlenül elvíszi a lomot. En nem hallottam,
hogy erre panasz lett volna. Az nyilván problémát jelent, ha valaki vitatja a mennyíséget, és erre ís
megvan ajogorvoslatí lehetöség, mert tényleg nagyonjó a kapcsolat a szolgáltatóval, illetve a mögötte
álló céggel is, de mondom, én még ilyen jellegű panaszt nem hallottam. Teljesen rugalmasan történik az
idöpont egyeztetés is, és azt követöen viszik el a hulladékot. Nyilván le lehet ülni a Multiszinttel tárgyalni
ez ügyben, ha gondolod, el fogjuk hívni a képviselojét, de szerintem nem szabadna visszarendeződni a
régi irányba, haladni kell a korral. Ok is el fogják mondani az érveiket. A polgárörségre nemigen
számíthatunk, mert nincsenek annyian, amennyien a rendet meg tudnák tartani. Lesz ez a szemétszedés, de
a hulladék kevés része keriil ki önkormányzati közterületre. A hulladék nagy részét magánszemélyek
területén helyezik el. A szabály alapján ezeknek a területeknek a tulajdonosainak kell infézkedni. Egy
megdönthetö vélelem alapján a vélelem megdöntéséig, akinek az ingatlan a tulajdonában van - legyen az
erdörészlet vagy gazdasági földterület - a szemét elszállításáról gondoskodnia kell. De temiészetesen
minden lehetséges, ha ragaszkodtok hozzá, összehozunk egy ilyen beszélgetést. Ugyanez a
zöldhulladék-gyűjtés esetében is, hogy házhoz menö szelektfv gyűjtés van. Minden Ílyen szolgáltatás az
ingatlanhoz, a házhoz kötödik, ezáltal a közterületek tisztaságát biztosítja.



Tiefenbeck László képviselő: Tájékoztatást szeretnék kémi a nagyvarsányi szolgálati lakásban folyó
munkálatokról, az ott történö átalakításról. Utoljára, amikor beszéltünk róla, akkor az volt, hogy még
nagyon kezdeti stádiumban vannak a dolgok, de nem csak a konténereket helyezik el, hanem a beruházás
jelentösen érinti a szolgálati lakást is.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Váratlanul ért minket is, hogy két héttel ezelött elindul az épület
felújífása. Egyébként nem csak a konténerházról volt szó eredetileg sem, hanem a szolgálati lakás
felújításáról is. Illetve a konténer épülettel egyutt fogják használni a szolgálati lakást is. Szintén lehet,
hogy egy csoportszoba ki lesz alakítva a gyerekeknek és lesznek kiszolgáló helyiségek abban is. Eleve így
volt engedélyezve, hogy a szolgálati lakásból átalakítással szintén csoportszobát fognak csinálni. De mi
sem kaptunk tájékoztatást, csak utolsó pillanatban. Felhívtam öket, akkor deriilt ki, hogy megtörtént a
közbeszerzés, és a közbeszerzésnek megvan a kiválasztott cége, amely kezdi hétföi nappal az átalakífást.
Akkor rohangáltunk egy kicsit, mert akkor még senki nem tudott róla, sem az Ovoda, sem az Iskola, és azt
megígértük, hogy erröl mindenkit értesítünk Ídöben. Akkor gyorsan egy ad hoc ülést összehívtunk, ahová
elhivtuk az intézményvezetöket és tajékoztattuk öket, ök pedig kivonultak a helyszínre, és az ottani
tanftónőt, óvónöt és a dolgozókat tájékoztatták arról, hogy elindul az építkezés. Ezzel csúszott is 1-2 napot
az építkezés elindulása, mert nem engedtük addig, amíg nem tud mindenki elegendö információt róla.
Lehet, hogy fel kéne tennünk a honlapra, hogy mi történik, hogy a lakosság is tisztában legyen azzal, hogy
ez az építkezés megindult. Olyan gyorsan el kellett kezdeni, mert Szigetszentmiklóson nem tudnak már
hova jámi ezek a sérült gyermekek, annyira betelt a szigetszentmiklósi EGYMI. Ugyhogy november
1-jétöl be fog indulni ennek az épületnek a működése, és utána a konténer is oda fog kerülni, mert arra ís
meg fogja kapni az államtól a pénzt a tankerület, és mint szolgálati lakás, megszűnik, illetve már meg is
szünt.

dr. Szilágyi Akos jegyző: Jogi értelemben ez az épület át fog kerülni a Tankerület kezelésébe. Marad a mi
tulajdonunkban, ezt nem adtuk át szerződés keretében, de 6k oktatási célra használják ezt az épületet. Az
EGYMI épülete, amit terveznek a 8 tantermes általános iskola mellé, késöbb fog megépülni, és arra az
átmeneti időre a testület biztosítja ezt a Tankerület részére. Amikor megépűl az EGYMI épülete,
vélhetöen a Tankerület nem fog a továbbiakban igényt tartani erre az épületre. At fogja adni akár óvoda
céljára, vagy más, szükséges gyermekintézmény részére, de ez már soha nem lesz szolgálati lakás. Nem is
volt arra alkalmas a műszaki állapotát tekintve. A városnak intézményi felhasználásra van szüksége, nem
lakásra. Ennek az intézménynek záros határidön belül meg fog indulni a működése, és állami pénzböl
kerül felújításra.

Herezeg Mariann alpolgármester: Szeretnék a szemét témához kapcsolódni, hogy a Felügyelő
BÍzottsági ülésen a Ktít-töl kértük azt, hogy az elektronikus hulladékgyűjtést szervezze meg. November
27-én délelött 8-12-ig, a laktanya teriiletén lesz, ahol a Kft. munkatársai várják az embereket. Es onnan a
Kft. majd elviteti a szolgáltatóval a hulladékot. Köszönöm mindenki támogatását a Felügyelö Bizottsági
munkához. Október 20-án 17 órakor minden képviselöt vár a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft., itt a
dfszteremben egy tajékoztató jellegű megbeszélésre, ahol a képviselök megismerhetik a Kft. munkáját,
hogy mit terveznek ajövöre vonatkozóan, és kérdéseket tehetnek fel. Mihez kérik a város támogatását,
milyen rezsióradijakkal dolgoznak, mi maradt meg a külsö szerzödésekből, milyen változások történtek a
Ktí. életében, stb. Azt még szeretném kémi, hogy az öszi zöldhulladék elszállításának idöpontja többször
kerüljön fel a honlapra.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Mert valószínű egyszer volt Budán kutyavásár ezzel a tavalyi
kétszeri hulladékszedéssel, úgyhogy Ígyekezzen mindenki majd kitenni a zöldhulladékát.

Mekler Andrea képviselő: De ezt már százszor elmondtuk, hogy túl koránra van kitüzve a
zöldhulladék-szállítás.



Gergőné Varga Tünde polgármester: Sajnos nem tudunk késöbbi dátumot lefoglalni. Annyira nehezen
ment ennek az elektronikus hulladékgyüjtési idöpontnak is a lefíxálása, már nem is tudom, hogy mióta
szervezzük, mert egyszerüen túlságosan leterheltek a szolgáltatók. Ez a baj a Multiszinttel is. Nem is
tudom hány településen dolgoznak, és mindenki miné) később szeretné a zöldhulladékát elszállíttatni.
Egyszerűen nincs kapacitásuk rá, hogy késöbb vigyék. Mindenhol emberhiány van, és mindenhol óriási a
szolgáltatók leterheltsége. Utána meg ki kell adni a szabadságokat a dolgozóiknak.

Knul Andrea képviselő: Muskátli osztásra megint lesz lehetöség. A dátumot és idöpontot még nem
beszéltük meg, de ugyanúgy a Kft-vel egyeztetve lesz, mint tavaly. Sokan már jelentkeztek, mert már
feldobtam a témát a facebookra. Nyáron még beszültűnk róla, hogy a Biotransz Kft. hasznalt sütőolaj
begyűjtési programot indított. Ezzel mi a helyzet? Ertesítettétek a Biotranszt, hogy igény lenne erre?

Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen.

Herczeg Mariann alpolgármester: Ugy tudom, hogy a benzinkútnál áfveszik.

Keresztesi Balázs alpolgármester: Bóna képviselö úr telefonált, mert amint elment tölünk felhívott egy
illetékest, és a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban azt mondta, hogy maga a projekt 5,
maximum 6 év, de alapvetöen 2025 a projekt befejezésének az idöpontja. A vágányzár pedig 2, maximum
3 évig tart majd.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Jó, ha nincs senkinek semmi más felvetése, akkor elkezdhetjük a
testületi ülést. Közben gazdaságí vezetö asszony idetette elém, hogy 231 millió forint van az
Onkormányzat számláján. Tehát úgy gondolom, hogy viszonylag szép a folyószámláiA egyenlege. Persze
mindig vannak kifizetni valóink, és mindig van mit belőle adni, de a likviditási kimutatás alapján, amit a
pénzügy december 31-éig elkészített, úgy látszik, hogy biztosítva van a működése a városnak. Azt
gondolom, hogy a tegnapi bizotfsági ülésen olyan hosszasan és alaposan átbeszélgtük a napirendi
pontokat, hogy most már nem kell rajta sokat rágódnunk, és bízom benne hogy gördülékenyen fogunk
haladni.

1. Javaslat a Dunavarsán

me álla ítására
bölcsőde közműellátása" tár ú közbeszerzési elá'árás eredmén ének

Gergőné Varga Tünde polgármester: A múltkori festületí ülésen kiírtuk ezt a közbeszerzést.
Megtörténtek a jelentkezések rá. Tegnap a közbeszerzési tanácsadó elmondta, hogy núlyen eredmények
történtek, és ki nem adta be felkérésre sem a hiánypótlást, és ki az, aki mindegyik pontban megfelelt. A
legkedvezöbb ajánlatot adó Efficient Kft-t ajánlotta az eljárás nyertesének. Szavazásra terjesztem fel a
határozatijavaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülefe
a) a "Dunavarsányi Bölcsöde közműellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint
állapítja ineg:
1. Az EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regős utca20. ) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.
2. A Thermin Kft. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utca 1/e. ) mindkét részre benyújtott ajánlata

ervenyes.

3. A Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 33. ) mindkét részre benyújtott ajánlata
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) ponfja alapján érvénytelen.

4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot mindkét részre az EFFICIENT Kft. (2132
Göd, Regös utca 20.) tette.

5. Az eljárás nündkét részre eredményes volt.
6. Az eljárás nyertese mindkét részre az EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regös utca 20. ).
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7. Az ajánlatkérö nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követö legkedvezöbb ajánlatot benyújtó ajánlattevöt
egyík részre sem.

b) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzödések aláírására.
Név szerinti szavazás szükséges. Ugyhogy sorban szólítom a képviselöket. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:17
Típusa: Névszerinti
határozat; Elfogadva
Egyszerü

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

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. KLun László

Mekler Andrea

TÍefenbeck László

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

122/2021. X. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a "Dunavarsányi Bölcsöde közműellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az

alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regös utca 20. ) mindkét részre benyújtott ajánlata

ervenyes.

2. A Themün Kft. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utca 1/e. ) mindkét részre
benyújtott ajánlata érvényes.

3. A Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 33. ) mindkét részre
benyájtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot mindkét részre az
EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regös utca 20. ) tette.

5. Az eljárás mindkét részre eredményes volt.
6. Az eljárás nyertese mindkét részre az EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regös utca 20. ).
7. Az ajánlatkérö nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követö legkedvezöbb ajánlatot

benyújtó ajánlattevöt egyik részre sem.
b) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzödések aláírására.

11



Határidő: azonnal, illetve a Kbt. szerint
Felelös: Polgármester

A napirendi ponthoz taríozó elóterjesztés ajegyzokönyv mellékleíéí képezi.

2. Javaslat a 2022-2036 időszakra vonatkozó GÖrdüIő Fe'Iesztési Terv me tár alására

GergŐné Varga Tünde polgármester: Tegnap hosszas átbeszélése volt ennek a napirendi ponfnak. Itt
volt körünkben Dudás Lajos és Istenes Attila a DPMV Zrt. részéröl, és válaszoltak a kérdésekre. A
Gördulö Fejlesztési Tervet én nemjavasoltam elfogadásra, és ezt tartalmazza az elöterjesztés is, tekintettel
arra, hogy nem kaptunk tájékoztatást erről a tervröl, nem beszéltük meg, nem volt egy közös egyeztetés,
anüt elvámnk a szolgáltatótól, hiszen a mi vagyonunkkal sáfárkodik. Tehát elvárható egy ilyen fajta
egyeztetés. Nem csak az egyik félnek kell jelezni, hogy akarunk egy Ílyen tervet csinálni, hanem ilyen
alapon az önkormányzatok is jelezhetik a nyár folyamán, hogy mit szeretnének. Most történt egy
átgondolása a határozati javaslatnak, és ez már arról szól, hogy van lehetöségünk ezen a terven
módosítani, és benyújthatjuk az igényeinket. Erre készült egy új határozati javaslat, amelyet most
ismertetek, és javaslom elfogadásra: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dél-Pest Megyei Víziközmü Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Körösi út 190. ) által készített, 2022-2036.
idöszakra vonatkozó települési ivóvízellátó és szennyvízelvezetö víziközmű rendszerek teljes (beruházás,
felújítás és pótlás) gördülö fejlesztési tervét ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal a kitétellel, hogy a 2022. évi gördülÖ fejlesztési terv
módosítását- a víziközmüvek folyamatos és zavartalan üzemeltetésének fenntartása mellett - évközben el
kell végezni a rendelkezésre álló források és fínanszírozási lehetöségek meghatározásával. Az
egyeztetésnél fígyelemmel kell lenni az Onkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági Programjában
foglaltakra is;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti döntésröl szóló tájékoztató megküldésére a Dél-Pest
Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Körösi út 190. ) és a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. ), valamint a további szükséges
intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás credménye
Ideje:2021. októberl2. 18:24
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
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

88.89
0. 00

11. 11
100.00
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Név

Boda Ildikó

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesí Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

123/2021. X. 12. számu Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Körösi út 190. ) által

készíteft, 2022-2036. idöszakra vonatkozó települési ivóvízellátó és szennyvízelvezetö
víziközmü rendszerek teljes (beruházás, felújítás és pótlás) gördülö fejlesztési tervét a
jelen határozat meghozatalát segítö eloterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja azzal a kitétellel, hogy a 2022. évi gördülö fejlesztési terv
módosítását- a víziközmüvek folyamatos és zavartalan üzemeltetésének fenntartása
mellett - évközben el kell végezní a rendelkezésre álló források és finanszírozási
lehetőségek meghatározásával. Az egyeztetésnél figyelemmel kell lenni az
Onkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági Programjában foglaltakra is;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti döntésröl szóló tájékoztató
megküldésére a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Körösi út
190. ) és a Magyar Energetikai és Közmü-szabályozásí Hivatal (1054 Budapest,
Bajcsy-ZsiIinszkyút 52. ), valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjesztés ajegyzó'könyv melléhletét hépei.i.

3. Javaslat a temetŐ területhasználatára kötött szerződés módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap itt volt a PÍlisi Parkerdö Zrt. részéröl Tóth Péter úr. Meg
is tárgyaltuk ennek a napirendi pontnak a témáját, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban további
informácíót tudnék adni, ezért szavazásra terjesztem fel a hafározati javaslatot: Dunavarsány Város
Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Pílísi Parkerdö Zrt-vel 2020. március 9-én Dunavarsány 04/7 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok
területhasználatának rendezése tárgyában megkötött Vállalkozási szerzödés 2. számú módosítását ajelen
határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerzödés módosítás alái'rására, valamint
a további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:25
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

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. K.un László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

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

124/2021. X. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) a Pilisi Parkerdö Zrt-vel 2020. március 9-én Dunavarsány 04/7 és 04/8 hrsz-ú

ingatlanok területhasználatának rendezése tárgyában megkötött Vállalkozási szerzödés
2. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerzödés módosítás
aláírására, valamint a további szükséges íntézkedések megfételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgámiester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesstés ajegyzokönyv mellékletét képed.
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4. Javaslat a 2021. évi útkarbantartásra elkülönített énzü i fedezet módosítására az

önkormán zatí térfi elő kamerahálózat bővítésének elfo adására valamit az E res utcától

északra fekvő szilárd burkolattal nem rendelkező utcák kitűzésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Erröl beszéltem a pénzügyi helyzetünk kapcsán, hogy 25 milfíó
forintot tudunk a költségvetésben elkülöníteni ezeknek a fejlesztésére, javítására, karbantartására,
térfigyelö kamerák kihelyezésére, Ílletve a Halász Lajosné utcai forgalomcsillapítás megoldására, amire
már a tervek elkészültek. Ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete
a) elfogadja a Halász Lajosné utca forgalomcsillapítására készült kivíteli terroket a jelen hafározat
meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerintí tartalommal, támogatja annak
megvalósítását;
b) az a) pont szerinti forgalomtechnikai tervben foglalf forgalmi rendváltozástjóváhagyja;
c) az a) pont szerintí forgalomcsillapító szigetek kiépítésének, valamint a 2021. évi útkarbantartási
munkálatok nettó 25. 000. 000 forint 2021. évi költségvetésben elkülömtett összegének nettó 20. 000. 000
forinttal történö kiegészítését a 2021. éví költségvetés átcsoportosításával biztosítja;
d) az önkormányzati térfígyelö kamerarendszer bövítését támogatja ajelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, melynek pénzügyí fedezetét nettó 2.380.000 forint
összegben a 2021. évi költségvetés terhére, annak átcsoportosításával biztosítja;
e) az Epres utcától északra esö, Homok utca - 150. számú Vasútvonal-Erdöalja utca által lehatárolt
területeken kialakult szilárd burkolattal nem rendelkező utcák kitűzésével megbizza az Algor Kft-t (5440
Kunszentmárton, Erpart u. 40. ), melynek pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetés átcsoportosításával
biztosítja maximum nettó 2. 620. 000 forint összegben;
f) felhatalmazza a Polgármestert az a-e) pontok szerinti feladatok megrendelésére, a szükséges
vállalkozási szerzödések megkötésére, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:27
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
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

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

125/2021. X. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) elfogadja a Halász Lajosné utca forgalomcsillapítására készült kÍviteli terreket ajelen

határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,
támogatja annak megvalósítását;

b) az a) pont szerinti forgalomtechnikai tervben foglalt forgalmi rendváltozást
jóváhagyja;

c) az a) pont szerinti forgalomcsillapftó szigetek kiépítésének, valamint a 2021. évi
útkarbantartási munkálatok nettó 25. 000.000 forint 2021. évi költségvetésben
elkülönftett összegének nettó 20. 000. 000 forinttal történo kiegészítését a 2021. évi
költségvetés átcsoportosításával biztosítja;

d) az önkonnányzati térfigyelö kamerarendszer bövítését támogatja a jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, melynek
pénzügyi fedezetét nettó 2.380.000 forint összegben a 2021. évi költségvetés terhére,
annak átcsoportosításával biztosítja;

e) az Epres utcától északra esö, Homok utca - 150. számú Vasútvonal-Erdőalja utca által
lehatárolt terilleteken kialakult szilárd burkolattal nem rendelkezö utcák kitűzésével

megbízza az Algor Kft-t (5440 Kunszentmárton, Erpart u. 40. ), melynek pénzügyi
fedezetét a 2021. évi koltségvetés átcsoportosításával biztosi^'a maximum nettó
2.620. 000 forint összegben;

f) felhatalmazza a Polgármestert az a-e) pontok szerinti feladatok megrendelésére, a
szükséges vállalkozási szerzödések megkötésére, valamint a további szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyw'hönyv melléklelét képezi.
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5. Javaslat a Kalán Róberttel kötött tele ülésrendezési szerződés ismételt módosítására

Gergőné Varga THnde polgarmester: Már módosítottuk ezt a településrendezési szerződést, és most
egy újabb módosítás fog következni. Szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Onkormányzatának Képvíselö-testülete
a) elfogadja Kalán Róbert Cél megvalósítójával 2015. október 6-án megkötötf Településrendezési
Szerzödés (a továbbiakban: Alapszerzödés) 2. számú módosítását ajelen határozat meghozatalát segítö
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerzödés módosítás aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:28
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

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

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

126/2021. X. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képvíselö-testülete
a) elfogadja Kalán Róbert Cél megvalósítójával 2015. október 6-án megkötött

Településrendezési Szerzödés (a továbbiakban: Alapszerzödés) 2. számú módosítását a
jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 3. számú melléklete szerintÍ
tartalommal;

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

Határidő: azonnal
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Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elöterjesztés ajegywkonyv mellékletét képeu.

6. Javaslat a 20/2021. II. 11. számú határozat módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szollár András ügyében módosítunk határozatot: Dunavarsány
Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 20/2021. (II. 11.) számú határozatának a) pontját az alábbiak szerint módositja:
"a Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Budapest, Rákőczi út 70. ) tulajdonában lévö, téritésmentesen felajánlott
ivóvízellátó és szennyvízelvezetö víziközmű-rendszer Dunavarsány Város Onkormányzata tulajdonba
vételét - a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti, BDL
Kömyezetvédelmi Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5. ) által 2021 . január 18-án készített, " Dunavarsány
településen, NAPRÖZSA" lakóparkban található, DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvíz és szennyvíz
vezetékszakasz vízíközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés a vagyon átadáshoz tárgyú
közmüvagyon-értékelési szakvéleményben meghatározott tartalom szerint abban az esetben fogadja el,
amennyiben az érintett, magántulajdonban lévö utak önkormányzati tulajdonba adása megtörténik,
továbbá a müszaki megfelelöséget a DPMV Zrt. nyilatkozatában elfogadja;
b) felhatalmazza a Polgármestert az átadásról szóló tárgyalások lefolytatására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyefért, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:29
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
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

8S.89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
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127/2021. X. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 20/2021. (II. 1 1. ) számú határozatának a) pontját az alábbiak szerint módosítja:

"a Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70. ) tulajdonában lévő,
téritésmentesen felajánlott ivóvízellátó és szennyvízelvezetö vfziközmű-rendszer
Dunavarsány Város Onkonnányzata tulajdonba vételét - a jelen határozat
meghozatalát segítö előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, BDL Kömyezetvédelmi
Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5. ) által2021. január 18-án készített, "Dunavarsány
településen, NAPROZSA" lakóparkban található, DPMV Zrt. uzemeltetésében lévő
ivóvíz és szennyvíz vezetékszakasz víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés a
vagyon átadáshoz" tárgyú közművagyon-értékelési szakvéleményben meghatározott
tartalom szerint abban az esetben fogadja el, amennyiben az érintett,
magántulajdonban lévö utak önkormányzati tulajdonba adása megtörténik, továbbá a
műszaki megfelelöséget a DPMV Zrt. nyilatkozatában elfogadja;

b) felhatalmazza a Polgámiestert az átadásról szóló tárgyalások lefolytatására, valamint a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzokönyv mellékletét képezi.

7. Javaslat a 32/2021. IV. 8. számú határozat módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a Magyar Közút Nonprofít Zrt-vel kötött szerzödésröl szól. Ez
egy közös utunk, aminek átadása történik meg ebben a napirendi pontban. Amennyiben nincs
hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülefe
a) a 32/2021. (IV. 8. ) számú határozatának a) pontját az alábbiak szerint módosítja: "a közúti
közlekedésröl szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) bekezdése és 32. § (6) bekezdése alapján támogatja a
Dunavarsány, 013 hrsz-ú kivett közút ingatlan téritésmentes Magyar Allam tulajdonába és Magyar Közút
Nonprofít Zrt. vagyonkezelésébe adását azzal a feltétellel, hogy az Íngatlan-nyilvántartásban történö
átvezetés a vagyonkezelö feladata";
b) elfogadja a térítésmentes tulajdonjog átruházási szerzödést a jelen határozat meghozatalát segítö
elöteijesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;
c) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti szerzödés aláírására és a további szükséges
Íntézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:29
Tipusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazoft O

Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
KeresztesÍ Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tíefenbeck László

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

128/2021. X. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 32/2021. (IV. 8.) számú határozatának a) pontját az alábbiak szerint módosítja: "a

közúti közlekedésröl szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) bekezdése és 32. § (6)
bekezdése alapján támogatja a Dunavarsány, 013 hrsz-ú kivett közút ingatlan
téritésmentes Magyar Állam tulajdonába és Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vagyonkezelésébe adását azzal a feltétellel, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetés a vagyonkezelö feladata";

b) elfogadja a téritésmentes tulajdonjog átmházási szerzödést a jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;

c) felhatalmazza a Polgánnestert a b) pont szerinti szerződés aláírására és a további
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozo eloterjesztés ajegywkönyv mellékletét képetí.
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8. Javaslat Dunavarsán az intézmén i fe'Iesztési területen
kivonására továbbá belterületbevonására

lévő in atlanok termelésből való

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez az intézményi fejlesztési területünkröl szól, ahol még van
beékelödve magánterület. Ennek a további sorsát kell nagyon gyorsan intézntlnk, hiszen ma is
megkérdezték tölünk, hogy mikor fog megtörténni ennek a teljes területnek az önkormányzati hilajdonba
kerülése és a belteriiletbe vonása. Dolgozunk rajta, és reméljük, hogy mihamarabb meg fog ez történni, de
ehhez el kell indítanunk ezeket a folyamatokat. Három határozati javaslat szerepel az elöterjesztésben,
szavazásra terjesztem fel azokat: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) hozzájárul a Dunavarsány, 0132/11, 0134/11, 0132/8, 0132/7, 0134/12, 0132/15, 0134/13, 0132/2,
0132/15, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/19, 0132/20 szántó művelési ágú, Dunavarsány Város
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő ingatlanok belterilletbe vonásához és a termöföld máscélú
hasznosításához;
b) támogatja az a) pontban meghatározott ingatlanok belterületbe vonását kovetöen a Helyi építési
szabályzatban meghatározott övezet szerinti besorolás alapján a nevelési, oktatási célú felhasználását;
c) felhatalmazza a Polgármestert a belterületbe vonáshoz szükséges kérelem aláírására, a vonatkozó
eljárás megindítására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:31
Tipusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

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

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. KLun László

Mekler Andrea

TÍefenbeck László

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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129/2021. X. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának KépviselÖ-testüIete
a) hozzajarul a Dunavarsány, 0132/11, 0134/11, 0132/8, 0132/7, 0134/12, 0132/15,

0134/13, 0132/2, 0132/15, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/19, 0132/20 szántó
müvelési ágú, Dunavarsány Város Onkormányzatának 1/1 tulajdonában lévö
ingatlanok belterületbe vonásához és a termöfold máscélú hasznosításához;

b) támogatja az a) pontban meghatározott ingatlanok belterületbe vonását követöen a
Helyi épitési szabályzatban meghatározott övezet szerinti besorolás alapján a nevelési,
oktatási célú felhasználását;

c) felhatalmazza a Polgármestert a belteriiletbe vonáshoz szükséges kérelem aláírására, a
vonatkozó eljárás megindítására, Ílletve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester; Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete
a) hozzájárul a Dunavarsány, 0132/16 helyrajzi számú szántó müvelési ágú, magántulajdonban lévö
ingatlan termelés alóli kivonásához, a termöföld végleges máscélú hasznosításához;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti kérelem aláírására, a vonatkozó eljárás
megindítására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:31
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

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg IVtariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

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
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130/2021. X. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képvíselö-testülete
a) hozzajárul a Dunavarsány, 0132/16 helyrajzi számú szántó művelési ágú,

magántulajdonban lévö ingatían termelés alóli kivonásához, a termöföld végleges
máscélú hasznosításához;

b) felhatalmazza a Polgánnestert az a) pont szerinti kérelem aláírására, a vonatkozó
eljárás megindítására, illetve az egyéb szükséges Íntézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) hozzajárul a Dunavarsány, 0132/16 helyrajzi számú szántó müvelési ingatlan ingatlanjogi feladatainak
rendezését, azaz Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonba kerülését követöen annak belterületbe
vonásához;
b) támogatja az a) pontban meghatározott ingatlan belterületbe vonását követöen a Helyi épitési
szabályzatban meghatározott övezet szerinti besorolás alapján a nevelési, oktatási célú felhasználását;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti kérelem aláírására, a vonatkozó eljárás
megindítására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:31
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

Boda Ildikó
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

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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131/2021. X. 12. számu Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képvíselö-testülete
a) hozzájárul a Dunavarsány, 0132/16 helyrajzi számú szántó művelési ingatlan

ingatlanjogi feladatainak rendezéséf, azaz Dunavarsány Város Onkormányzafa
tulajdonba kerülését követöen annak belterilletbe vonásához;

b) támogatja az a) pontban meghatározott ingatlan belteriiletbe vonását követöen a Helyi
építési szabályzatban meghatározott övezet szerinti besorolás alapján a nevelési,
oktatási célú felhasználását;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti kérelem aláírására, a vonatkozó
eljárás megindítására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elBterjesztés a jegyzokönyv mellékletét képey.

9. Javaslat a védőnöi körzetek módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Kérem Aljegyzö urat, hogyerröl tajékoztasson bennünket.

dr. Kiss Ish'án aljegyző: A MikroDat rendszerben a lekérdezések/elöterjesztések menűpontban tudjátok
megnézni a ma délután született elöterjesztést, de összefoglalom. A júliusi ülésen úgy döntött a testület,
hogy 2022. január 1-jei hatállyal létrehozza az 5. számú védőnöi körzetet, és emellett a másik 4 védönöi
körzetnek utcanéyjegyzék szerint is meghatározta az ellátási körzetét. Ezt szakmai véleményezésre
benyújtottuk ajárásí tísztiföorvos asszonynak. O el is fogadta, dejelezte, hogy az országos tisztiföorvos
asszonytól is véleményt kell kémünk. O pedig, meglepö módon mégis mást javasolt. Hiába mondja azt a
jogszabály, hogy 800 fö alatt nem lehet önálló Ískolavédönöi körzet, tekintettel arra, hogy ez 765
gyermeket jelent, ígybenne van a 10 %-os eltérési lehetöségben, ezért tisztiföon/os asszony azt javasolta,
hogy mégis önálló védönöi körzet legye. Ez ma derült ki. Igy a 4. körzet, ami csak pár utcát tartalmazott
volna az Iskolán kívül, az a pár utca áthelyezésre került a többi körzetbe. Illetve az Ovoda is olyan
létszámú, hogy nem lehet egy körzetben, haiiem az épületek elhelyezkedése alapján 3 körzetbe kerülnek a
gyerekek védönöi szempontból. /Utcánként és körzetenként ismerteti a módosításokat. / Telefonon kaptuk
ajelzést az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól. De hogyjanuár 1-jei hatálybalépéssel ne legyen probléma,
inkább gyorsan elökészítettük, hogy ezzel ne kelljen a novemberi ülésre vámi. Hatályon kivül helyeznénk
ajúliusi határozatot, és annak a helyébe lépne ez a határozat.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem
fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete 2022. január 1-jei
hatállyal, Dunavarsány Város közigazgatási területét lefedö 5 védönöi körzetet -a 101/2021. (VII. 13.)
számú határozatának visszavonásával egyidejüleg - az alábbiak szerint határozza meg:
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I. Körzet

Bajcsy-Zsilinszky utca
Bánki Donát utca

Baross utca 1-37.

Csermely köz
Csermelyu. 1-44.
Csonka János utca

Csorbautca 1-20.

Déri Miksa utca

Eröspuszta 1-19.
Éru. 1-73.
Folyam utca
Forrás sor 2-24.

GÖmöryutca 1-38.
Habitatutca 1-28.
Határutca 1-66.

Jókaiutca 1-32.
Kandó Kálmán utca
Malmosutca 1-18.

Mátyás király utca
Mártonyi utca 1-22.
Neumann János utca

Pataku. 1-30.

Pollack Mihály utca
Százados utca 2-6.

Szeder utca

Tam'tók útja 2-14.
Taksonyi utca
Tompautca 1-16.
Tömösváriutca 1-25.
Vasút sor 50-66.

II. Körzet

Akácfa utca

Arany János utca
Attilautca 1-14.

Damjanich ufca 1-20.
Diófautcal-32.
Dózsa GyÖrgy utca 1-13.
Epres köz 1-12.
Epresutca 1-178.
Erdöaljautoa 1-7.
Gyöngyvírág utca 1-38.
Homokutca 1-75.
Homoktövis utca

Hunutca 1-30.

Hóvirágutca 1-25.
Iskolautca 1-131.
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Katonarét utca

Kossuthutca 1-67.

Levendula utca

Mályva utca
Orgonautca 1-6.
Oszutca 1-7.

Petöfi köz

Pozsonyi utca 1-77.
Szabadkaiköz 1-19.

Szabadkai utca 1-38.
Szamóca utca

Szárnyas lígetdülö 1-15.
Tölgyfautca 1-23.
Tulipán utca
Weöres Sándor Ovoda II. épülete 5 csoport 144 f6

III. körzet

Alkotmány utca 1-8.
Amyas utca 1-87.
Arvalányhaj utca 2-34.
Bajaiút 1-7.
Bajnokutca 1-14.
Bartók Béla utca 1-39.

Barátságutca 1-9.
Bokrétautca 1-10.
Békeutca 1-21.
Béla köz

Bodza utca

Csenkeszutca 1-15.

Domariba szíget 1-17.
Dombutca 1-4.

Duna sor 1-239.
Erkel Ferenc utca 1 -96.

Eröspusztai hídfö 1 -7.
Fenyvestanya 1.
Fátyolvirág utca 1-20.
Fö út 1-6.

Galagonya utca
Gátutca 1-10.

Ifjúságutca 1-5.
Imolautca 1-12.

KankalÍn utca

Kertészutca 1-15.

Kikerics köz 1 -9.

Kökényköz 1-2.
LadÍk utca 1-10.

Ligetutca2-14.
Lovas tanya 1-2.
Mederutca 1-10.
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IVFécsvirág utca
Menta utca

Muskátliutca 1-12.

Nagyvarsányi út 1-155.
Nyárutca 1-8.
Nyárfás sor 1-51.
Petöfi lakótelep 1-40.
Pitypang utca
Pontyutca 1-12.
Pályautca 1-2.
Rétutca 1-9.

Sport utca 2-57.
Strandutca2-10.

Szabadság utca 1-49.
Szigetsorsor 1-130.
Szölö utca 1-24.

Tavaszutca 1-16.

Temesvárutca 1-29.

Templomufca 1-37.
Tisztiházak dűlö út 1-4.
Varsautca 1-9.

Virágutca 1
Vészi Józsefutca 1-42.

Völgy utca 2-22.
VörÖsmarty utca 110-140.
Zörgöfű utca
Weöres Sándor Övoda Nagyvarsányi telephely 3 csoport 82 f6

rV\ körzet

Arpád FejedelemÁltalános Iskola

V. körzet

Ady Endre utca
Aqmd utca 1-90
BemJózsefutca 1-18.

BeÜilen Gábor utca 1-33.

Búzautca 1-9.

Deák Ferenc utca 1-66.

Eötvösutca 1-92.

Görgeyutca 1-30.
Gyóní Géza utca 1-11.
Halász Lajosné utca 1-53.
Honvédutca 1-15.
Hősöktere 1-4.
Hösökútl-35.
Kálvin köz

Kolozsvári utca l-15-ig, 2-34-ig.
Kölcsey Ferenc utca 1-5.
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Petöfí utca 1 -74.
Rákóczi utca 1-12.

Rózsautca 1-5.

Széchenyi utca 1-106.
Szent István tér

Vasútsor 1-48.

Violautca 1-32.

Vörösmartyutca 1-111,2-110.
Weöres Sándor Ovoda I. épület 6 csoport 176 fö
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. október 12. 18:36
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
Boda Ildikó

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszfer

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

132/2021. X. 12. számú Ké viselő-testűleti határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete 2022. január 1-jei hatállyal,
Dunavarsány Város közigazgatási területét lefedö 5 védönöí körzetet -a 101/2021. (VII. 13.)
számú határozatának visszavonásával egyidejűleg - az alábbiak szerint határozza meg:
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I. KÖrzef

Bajcsy-Zsilinszky utca
Bánki Donát utca

Barossutca 1-37.

Csermely köz
Csermelyu. 1-44.
Csonka János utca
Csorbautca 1-20.
Déri M^íksa utca

Eröspuszta 1-19.
Éru. 1-73.
Folyam ufca
Forrás sor 2-24.

Gömöryutca 1-38.
Habitatutca 1-28.
Határutca 1-66.

Jókai utca 1-32.

Kandó Kálmán utca

Malmos ufca 1-18.

Mátyás király utca
Mártonyí utca 1-22.
Neumarm János utca
Patak u. 1-30.

Pollack Mihály utca
Százados utca 2-6.

Szeder utca

Tanítók útja 2-14.
Taksonyi utca
Tompautca 1-16.
TÖmösváriutca 1-25.

Vasút sor 50-66.

II. Körzet

Akácfa utca

Arany János utca
Attilautca 1-14.

Damjanich utca 1-20.
Diófautca 1-32.

Dózsa György utca 1-13.
Epres köz 1-12.
Epresutca 1-178.
Erdöaljautca 1-7.
Gyöngyvirág utca 1-38.
Homokutca 1-75.

Homoktövis utca

Hunutcal-30.
Hóvirágutca 1-25.
Iskolautca 1-131.
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Katonarét utca
Kossuthutca 1-67.

Levendula utca

Mályva utca
Orgonautca 1-6.
Osz utca 1 -7.
Petöfl köz

Pozsonyi utca 1-77.
Szabadkaiköz 1-19.
Szabadkai utca 1-38.
Szamóca utca
Számyas liget dűlö 1-15.
Tölgyfautca 1-23.
Tulipán utca
Weöres Sándor Ovoda II. épülete 5 csoport 144 fö

III. körzet

Alkotmány utca 1-8.
Amyasutca 1-87.
Arvalányhaj utca 2-34.
Bajaí út 1-7.
Bajnokutca 1-14.
Bartók Béla utca 1-39.

Barátságutca 1-9.
Bokrétautca 1-10.
Békeutca 1-21.
Béla köz
Bodza utca

Csenkeszutca 1-15.

Domariba sziget 1-17.
Dombutca 1-4.
Duna sor 1-239.
Erkel Ferenc utca 1-96.

Erőspusztai hídfö 1-7.
Fenyves tanya 1.
Fátyolvirág utca 1-20.
Fő űt 1-6.

Galagonya utca
Gátutca 1-10.

Ifjúságutca 1-5.
Imola utca 1-12.

Kankalin utca
Kertész utca 1-15.

Kikericsköz 1-9.
Kökényköz 1-2.
Ladikutca 1-10.

Liget utca 2-14.
Lovastanya 1-2.
Mederutca 1-10.
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M^écsvirág utca
Menta utca

Miiskátli utca 1-12.

Nagyvarsányí út 1-155.
Nyár utca 1-8.
Nyárfás sor 1-51.
Petöfi lakótelep 1-40.
Pítypang utca
Pontyutca 1-12.
Pálya utca 1-2.
Rétutca 1-9.

Sport utca 2-57.
Strandutca2-10.

Szabadság utca 1-49.
Szigetsorsor 1-130.
Szőlöutca 1-24.
Tavasz utca 1-16.

Temesvár utca 1-29.

Templomutca 1-37.
Tisztiházak dülő út 1-4.
Varsautca 1-9.

Virág utca 1
Vészi Józsefutca 1-42.

Völgyutca2-22.
Vörösmarty utca 110-140.
Zörgöfű utca
Weöres Sándor Ovoda Nagyvarsányi telephely 3 csoport 82 fö

IV. körzet

Árpád Fejedelem Általános Iskola

V. körzet

Ady Endre utca
Arpád utca 1 -90
BemJózsefutca 1-18.

Bethlen Gábor utca 1-33.

Búzautca 1-9.

Deák Ferenc utca 1 -66.

Eötvös utca 1-92.

Görgeyutca 1-30.
Gyóni Géza utca 1-11.
Halász Lajosnéutca 1-53.
Honvédutca 1-15.
Hösök tere 1-4.
Hösök út 1 -35.
Kálvin köz

Kolozsvári utca l-15-ig,2-34-ig.
Kölcsey Ferenc utca 1-5.
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Petöfi utca 1-74.
Rákóczi utca 1-12.

Rózsautca 1-5.

Széchenyi utca 1-106.
Szent István tér

Vasút sor 1-48.
Violautca 1-32.

Vörösmarty utca 1-111,2-110.
Weöres Sándor Ovoda I. épület 6 csoport 176 f6

Határidő: 2022. január 1.
Felelős: Polgármester

A napirendí ponthoz tartozó elffterjesztés ajegyzokönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. A nyílt ülést bezárom, folytassuk a muntínkat
zárt üléssel.

A nyílt ülésjegyzőkönyve 18 órakor lezárásra kerül.

K.m. f.
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Hercze^- aríann
alpolgármester

Mekler Andrea

képviselő
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