
JEGYZÖKÖNYV

Készült: Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 14-én, 1704
kezdettel, a Városháza dlsztermében megtartott rendes, nyílt üléséröl.

örai

Pult Név

1 Gergőné Varga Tünde polgármester:
2 Keresztesi Balázs

3 Herczeg Mariann
5 dr. Kun László

6 Mekler Andrea

8 Knul Andrea

9 Tiefenbeck László

10 Boda Ildikó
11 dr. Szilágyi Ákos
13 dr. Kiss István

Voks
1

1

1

1

1

I

1

1

o

o

Gergőné Varga TUnde polgármester: Szeretettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. A
Képviselő-testület 8 fövel határozatképes, az ülést megnyitom. Nagyné dr. Csobolyó Eszter hiányzik, ö
még mindig az édesanyai teendöket látja el a kisgyermekeivel. Jegyzökönyv-hitelesítöknek szeretném
felkémi Rnul Andrea képviselő asszonyt és Keresztesi Balázs alpolgármester urat. Aki ezzel egyetért,
kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:05
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



Név

Boda Ildikó

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

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

153/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: Az elözetesen kiküldött napirendi pontokat szeretném
kiegészíteni plusz két ponttal, mégpedig úgy, hogy 17. napirendi pontként szeretném tárgyalni a
"Javaslat a Dunavarsányi Református Egyházközség kérelmének megtárgyalására" címü pontot,
utolsóként pedig a "Javaslat háziorvosi tőrzet rendezésére" címmel szintén egy friss, ma elkészült
anyagot kellene megtárgyalnunk. Ezek alapján a napirendi pontok:
1. Javaslat a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi

ílletménykiegészítéséröl szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat a gyemiek és a szociális étkeztetés intézményi téritési díjairól szóló új helyi rendelet
megalkotására
3. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének
megalkotására, valamint a közmeghallgatás idépontjának meghatározására
4. Javaslat a Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár 2022. évi
Munkatervének és Dunavarsány Város Onkormányzata 2022. évi rendezvényprogramjának elfogadására
5. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására
6. Javaslat a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel új elektronikus médiaszolgáltatási szerzödés
megkötésére
7. Javaslat méhnyakrákszűrés biztosítására
8. Javaslat helyi közbiztonságot érintö feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére
9. Javaslat az Onkonnányzat 2022. évi belsö ellenőrzési tervének elfogadására
10. Javaslat folyószámlahitel rendelkezésre tartására
11. Javaslat iskolai felvételi körzet véleményezésére
12. Javaslat a Petöfí Klubra vonatkozó használati megállapodás felülvizsgálatára
13. Javaslat kopjafaállításról szóló kérelem megtárgyalására
14. Javaslat a bölcsödéhez kapcsolódó előzetes döntések meghozatalára
15. Javaslat a 2021-2035. idöszakra vonatkozó Gördülö Fejlesztési Terv 2021. évi felülvizsgálatának
elfogadására
16. Javaslat Dunavarsány Város telepűlésrendezési eszközei részleges módosítására, több részterületre
vonatkozólag
17. Javaslat a Dunavarsányi Református Egyházközség kérelmének megtárgyalására
18. Javaslat a 2022. évi szúnyoggyérítésre
19. Javaslat beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalmak törlésére



20. Javaslat a kialakuló Dunavarsány, 751/1 és 751/3 hrsz-ú ingatlanok felajánlásának megtárgyalására
21. Javaslat a TOP_Plusz-1. 2. 1-21 pályázat benyújtására
22. Javaslat védönöi pályázat elbírálására
23. Javaslat jutalom kifízetésére
24. Javaslat háziorvosi körzet rendezésá-e

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:07
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. 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

154/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg;
1. Javaslat a Dunavarsányi Közös Onkonnányzati Hivatalban foglalkoztatott

köztisztviselök 2022. évi illetménykiegészítéséröl szóló önkormányzati rendelet
megalkotására

2. Javaslat a gyermek és a szociális étíceztetés intézményi térítési díjairól szóló új helyi
rendelet megalkotására

3. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi
munkatervének megalkotására, valamint a közmeghallgatás idöpontjának
meghatározására

4. Javaslat a Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár 2022.
évi Munkaterrónek és Dunavarsány Város Onkormányzata 2022. évi
rendezvényprogramjának elfogadására

5. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására



6. Javaslat a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel új elektronikus médiaszolgáltatási
szerzödés megkötésére

7. Javaslat méhnyakrákszűrés bíztosÍtására
8. Javaslat helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodás

megkötésére
9. Javaslat az Onkormányzat 2022. évi belső ellenörzési tervének elfogadására
10. Javaslat folyószámlahitel rendelkezésre tartására
11. Javaslat iskolai felvételi körzet véleményezésére
12. Javaslat a Petöfi Klubra vonatkozó használati megállapodás felülvizsgálatára
13. Javaslat kopjafaállításról szóló kérelem megtárgyalására
14. Javaslat a bölcsödéhez kapcsolódó elözetes döntések meghozatalára
15. Javaslat a 2021-2035. idöszakra vonatkozó Gördülö Fejlesztési Terv 2021. évi

felülvízsgálatának elfogadására
16. Javaslat Dunavarsány Város településrendezésí eszközei részleges módosítására, több

részterületre vonatkozólag
17. Javaslat a Dunavarsányi Református Egyházközség kérelmének megtárgyalására
18. Javaslat a 2022, éví szúnyoggyérítésre
19. Javaslat beépítésí kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalmak törlésére
20. Javaslat a kialakuló Dunavarsány, 751/1 és 751/3 hrsz-ú ingatlanok felajánlásának

megtárgyalására
21. Javaslat a TOP_Plusz-1. 2. 1-21 pályázat benyújtására
22. Javaslat védőnői pályázat elbírálására
23. Javaslat jutalom kifízetésére
24. Javaslat háziorvosi körzet rendezésére

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Na irend előtt:

Gergőné Varga Tünde polgármester: Annyi tájékoztatást szeretnék még adni, hogy Korsós Tamás
tiszteletes úr már megérkezett, itt van körünkben, majd a felvett napirendi pont érinti őt is, de Bóna Zoltán
parlamenti képviselö úr is fog érkezni, és akkor megszakítom az ülésrendet, és szeretném, ha elmondaná,
amiért ő ideérkezik. Kérem, ezt majd mindenki tolerálja.
Rengeteg szép ajándék van az asztalon. Köszönjük szépen mindenkinek az ide helyezett ajándékát. Az
Onkormányzat is próbál a képviselök felé egy gesztust teimi, és egy kis karácsonyi ajándékot adni.
Ugyhogy mindenki előtt van egy határidönapló, amiben jövöre jegyzetelhet és írhatja a fontos dolgokat.
Dletve mindenki kapott egy önkormányzati csomagot, amiben dunavarsányi termékek vannak, illetve egy
újévi naptárat, ami a testvértelepüléseinkról szól. Pénteken mindez az ajándékozás, illetve ünneplés egy
vacsorával záml, amire várjuk intézményvezetöket, hivatali vezetöket, képviselőket, bizottsági tagokat
képviselöket, és mindazokat, akik meghívást kaptak erre az eseményre.
A határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló kiosztásra került. Amíg én beszélek, át lehet tekinteni, és
kéremjelezze, akinek van bármiféle megjegyzése, hozzászólása.
A pénzügyi helyzetünkröl annyit, hogy jelenleg 558. 274. 663 Ft van a költségvetési számlánkon. Azt
hiszem, hogy ez egy szép szám így év vége tájékán. Ennek nyilván örülünk, de ezek a pénzek, ahogy
januárban elkezdjük tervezni a költségvetést, úgy fognak elfogyni. De van mivel tervezni, ez a lényeg.
Az eltelt Ídöszakról néhány mondatban annyit, hogy elindulfak az adventi események, november 28-án
gyújtottuk meg az elsö adventi gyertyát, és onnantól kezdve minden vasámap történik egy-egy
gyertyagyújtás, illefve valamilyen szép karácsonyi koncert. A hétvégén volt városi koncert, ahol a
Zeneiskola volt növendékei, a Mollissima, a Népdalkör lépett fel, és adott nagyon szép müsort, és
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Igazgató úr is zongorázott. Szombaton pedig a Kantátikának volt egy koncertje a katolikus femplomban.
December 8-án Solymáron voltunk egy tanulmányi kiránduláson. Ez a bölcsodénkkel kapcsolatos
meghívás volt, illetve a solymári óvoda és bölcsödevezetö asszony tajékoztatott nünket sok olyan
dologról, ami nekünk, mint eddig bölcsöde nélküli településnek nagyon hasznos volt. Mert nem igazán
volt rálátásunk, de most sok mindenre kaptunk válaszf, mind az építkezéssel, az eszközbeszerzéssel, a
csoportszobák kialakításával, a gyerekek felvételével és pénzügyi ügyekkel kapcsolatban. Szinte mínden
témát átbeszéltünk, tényleg nagyon sok hasznos információt kaptunk, amelyek a jövőben majd a
hasznunkra válnak.

Pályázatok is szóba kerültek az elmúlt idöszakban. Ami pályázatokban az önkormányzat tud indulni,
nyilván azokat próbálják felénk közvetíteni. Ezek a pályázati kiírások pár hétig érvényesek, tehát sok idő
nincsen a felkészülésre és döntésre. Talán azért is írják így ki, hogy minél kevesebben tudják azokat a
hatósági dokumentumokat, akár tervezéseket megcsinálni, amelyek szükségesek ezekhez a pályázatokhoz.
Most úgy néz ki, hogy a Petöfi Szabadidő Park II. ütemére sikerül pályázatot benyújtanunk. A meglévö,
kész tervek azt sugallják nekünk, hogy esetleg erre állami pénzböl tudunk segítséget kapni. Jó, hogy ezek
már megvannak a fíókjainkban, hiszen ezeket csak kiegészíteni, átárazni kell, egy-két szakember
véleményére van még szükség ahhoz, hogy ez a pályázat beadható legyen. Január elsö-második hete,
amíre ez össze fogjönni, és utána bízunk benne, hogy eredményes lesz a pályázat. Mindent átnéztíink, de
nem igazán volt lehetöségünk a többi pályázaton indulni. De majd még késöbb esik szó másik pályázatról
1S.

Ami még elöttünk van: egy Szenny^ztársulási ülést fogunk tartani december 17-én reggel, ahol a
költségvetést kell megtárgyalnia a 6 település polgármesterének.
Utolsó gyertyát gyújtjuk meg vasámap, és egy városi, karácsonyi forgatag is ki fog alakulni a Művelödési
ház udvarában, a két éwel ezelötti, ílletve az azelötti évek szokásai szerint. Tehát a civil szervezeteink

fognak különböző főzéseket csinálni a sátraikban, és meghívják a városból érkezöket egy kis esti forralt
borozásra, vagy sült krumpli evészetre, és sok minden lesz még. Erre is szeretettel várjuk a képviselöket és
minden kedves megjelent vendégünket.
Nagyvarsányon is karácsonyi est lesz december 20-án, délután 5 órakor, amire szintén várják a
gyermekeket és mindenkií, akit érdekel.
Ennyít az eltelt, illetve az elöttünk álló eseményekröl, aztán lassacskán be is fejezzük az évet, ami úgy fog
kinézni, hogy még jövö héten csütörtökig teljes munkarendben dolgozunk. Azatán december 24-étől a
Hívatal zárva tart, és január 3-a lesz az elsö munkanap.
Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor rátérhetünk a napirendi pontok tárgyalására.

1. Javaslat a Dunavarsán i Közös Onkormán zati Hivatalban fo lalkoztatott koztisztviselők 2022.
évi illetmén kie észítéséről szóló önkormán zati rendelet me alkotására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Mindig ilyenkor decemberben dönti el a testület, hogy kívánja-e
továbbra is ugyanazokkal a paraméterekkel díjazni a köztisztviselöket, mint amelyeket a rendelet már
tartalmaz, vagy változtatni kiván rajta. A Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság tárgyalta és
ugyanazokkal a százalékokkal javasolja elfogadni a testületnek a rendeletet, illetve ezt az
illetménykiegészítést. En csak azt mondhatom, hogy ez teljesen az önkormányzatokra van bízva, hiszen az
illetményalap nem változik 2008 óta. Tehát ezt az önkormányzatok költségvetése határozza, illetve szabja
meg, hogy ki tudják-e egészíteni, föl tudják-e emelni ezeket az illetményeket. Orömmel tudom mondani,
hogy nálunk ez az illetménykiegészítés megtörténhet. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra
terjesztem fel a rendelettervezetet. A rendelet elfogadása minösített többségi szavazást igényel.
Aki egyetért a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselök 2022. évi
illetménykiegészítéséröl szóló rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel.



Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:21
Típusa: Nyílt
rendelet; Elfogadva
Minősitett

Eredmén e Voks:

Igen 8
Nem O

Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O

Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda IIdikó

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

A Képviselö-testület megalkotta a Dunavarsányl Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztiszb'iselők 2022. évi illetménykiegészítéséről szoló 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét.

A napirendi ponthOT. tartow eloterjesztés és rendelettervezet ajegywkSnyv mellékletét képezi

dr. Szilágyi Akos jegyző: Tisztelt Képviselo-testület! A kollegáim és magam nevében nagyon szépen
köszönöm, hogy támogatták és megalkották ezt a rendeletet. Igyekszünk a munkánkkal megszolgálni.

2. Javaslat a ermek és a szociáüs étkeztetés intézmén i térítési dí'airól szóló ú* hel ' rendelet
me alkotására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt is tárgyalta a szakbizottság. Erről nagyon röviden csalc egy
mondatot mondanék, hogy csökkent a térítési díj, ezt szavazza most meg a Képviselö-testület. Ha nincs
kérdés, szavazásra terjesztem a rendelettervezetet. Aki elfogadja a gyermek és a szociális étkeztetés
intézményi téritési díjairól szóló önkormányzati rendelettervezetet, kérem, szavazzon. A rendelet
elfogadása minősitett többségi szavazást igényel.



Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:22
Tipusa: Nyilt
rendelet; EIfogadva
Minősített

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 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

A Képviselö-testület megalkotta a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló
14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét.

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés és rendetettervezet a jegywkonyv mellékletét képezi.

3. Javaslat Dunavarsán Város Onkormán zata Ké viselő-testülete 2022. évi munkatervének
me alkotására valamint a közme hall atás idő ont'ánakme határozására

Gergoné Varga Tünde polgármester: A közmeghallgatás dátuma fontos, hiszen minden évben kell
tartanunk, és rögzítve van ebben a munkatervben. Szeptember 6-án lesz, itt a diszteremben, tehát most
Kisvarsányban. Egyik évben Kisvarsányban, másik évben Nagyvarsányban tartunk egy-egy
közmeghallgatást. Az SZMSZ-ünk 6 testületi ülést ír elő, de mi majdnem minden hónapban tervezünk
ülést tartani, ahol a fontos és minden évben visszatérö feladatokat, napirendi pontokat tárgyaljuk meg,
illetve azokon felül mindig azok a feladatok kerülnek bele, amelyeket aktuálisan fontos elvégezni. Ezf a
napirendi pontot is megtárgyalta mindkét bizottság. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra
terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi
Munkatervét ajelen határozat meghozatalát segitö előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Kérem, szavazzunk.



Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:24
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

Gergőné 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

155/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a 2022. évi Munkaterrét a jelen
határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elöterjeszte's ajegyzökönyv mellékletét képeú.

Gergőné Varga TUnde polgármester: Mint ahogy elöre jeleztem országgyűlési képviselö úr érkezését,
ez most meg is történt, szeretettel koszöntjük korünkben Böna Zoltán országgyűlési képviselö urat.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: A Dunavarsányi Református Egyházközségi minöségemben
jöttem a bölcsöde ügyében, és szeretném kémi, hogy azt a napirendi pontot tárgyalja most a testillet, mert
nekem utána hivatalos ügyben el kell mennem.

Gergoné Varga Tünde polgármester: Ertem, akkor egy kis félreértés volt köztünk, de természetesen
előre vesszük a 17. napirendi pont tárgyalását, de ezt meg kell szavaztatnom a testülettel. Aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testulet a napirendi pontok átrendezésével a Javaslat a Dunavarsanyi
Refonnátus Egyházközösség kérelmének megtárgyalására" című napirendi pontot negyedik napirendi
pontként tárgyalja meg, az kérem, hogy szavazzon igennel.



Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:25
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
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

156/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a napirendi
pontok átrendezésével a ,^Javaslat a Dunavarsányi Református Egyházközösség kérelmének
megtárgyalására " cfmű napirendi pontot negyedik napirendi pontként tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármesfer

4. Javaslat a Dunavarsán 1 Református E házközsé kérelmének me tár alására

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: Nagyon szépen köszönöm a lehetöséget. Nem szoktam ilyet
csinálni, de most vissza kell émem Pestre egy fél órán belül. A dolog lényege egy nagyon jó hír, és
mindenképpen a településünk hosszútávú jövöjét ésjavát szolgálja. Mi, tiszteletes úrral, illetve a gondnok
urakkal két ízben hivatalosan is megkerestük Polgármester asszonyt, az alpolgármestereket, jegyzö úrral,
illetve a műszaki szakma képviselöivel és Acs Sándor igazgató úrral kiegészülve elmondtuk azt a
lehetöséget, amiben kellene a testületnek ma döntést hozni. En azt gondolom, hogy mindenképpen
ideológiai, politikai és egyéb hovatartozástól függetlenül ez nem szabad, hogy kérdéses legyen, A
Dunavarsányi Refonnátus Egyházközség így, most négy évtized után sok változáson megy át, és egy új
dologba is belevág. Azt gondolom, hogy a rendszerváltozás utáni három évtizedben a gyülekezetünk
társadalmi szerepvállalása, közügyekben való részvétele, szociális hozzáállása és általában véve a
városhoz való hozzáállésa megkérdöjelezhetetlen volt. Lehet, hogy néha napján még egy kicsit sok is. Egy
dologban viszont mindenképpen fegyelmezettek voltunk, és itt a "fegyelmezett" nündenképpen



idézojelben értendö. Se a református egyház akkori vezetése, se jómagam a 9 esztendő alatt, amíg a
polgármesteri tisztet is betöltöttem, nem volt bennünk olyan típusú szándék, vagy elhívás, hogy bármilyen
intézmenyt is a vállunlsra vegyünk, vagy bármilyen intézményben is elkezdjünk feimtartói jelleggel részt
venni. Elve azzal a lehetöséggel, ami az egyházközségek és a különböző szociális szervezetek részére meg
van hirdetve, a Dunavarsányi Református Gyülekezet 100 %-os fenntartással, 100 %-os beruházással és
100 %-os késöbbi fenntartással szeretne egy kb. ugyanakkora és egy ugyanolyan minöségű másik
bölcsödét létrehozni Dunavarsányban, mint ami most épül. Ha ez a pályázat sikeres lesz, természetesen
akkor is csak ennek a választási ciklusnak a vége felé realizálódna. Nem tudom pontosan, hogy mi van az
előterjesztésben, de amikor idejöttünk, mi azt kértük, és ebben az elökészi'tö munka rendben lezajlott,
hogy mindenünk van, és reméljük, hogy mindenünk lesz, egy dolgot leszámítva, ami a telket illeti. Ebben
az előkészitö munkálatok odáig jutottak, és ezt a javaslatot a presbitériummal egyetemben elfogadtuk,
hogy az Epres utcára nyflóan, a régi katonatelepből kihasított sokszáz négyzetméteres hely, ami erre a
projektre tökéletes lenne. De nem akarok ilyen szinten a részletekben elveszni, vagy itt most elmerülni, de
a dolog lényege, hogy amennyiben a Képviselő-testület és a Dunavarsányi Református Egyház között létre
tudjönni egy szerződés a telephasználatot illetően, akár egy 50 évre szóló kezelésre, és erre a testület egy
elvi döntést hoz, akkor mi január 5-ével be tudjuk adni a Dunavarsányi Református Egyház részéröl ezt az
Európai Uniós pályázatot, ami kb. 600-800 millió forintos támogatást eredményezne. Ez több mindenben
hasonló lenne, mint a városi bölcsőde építése. Amennyiben ez az együttműködés létrejön, remélem, hogy
a finanszírozás az Onkormányzat segítsége nélkül tud megvalósulni. A kivitelezés és az üzemeltetés
vonatkozásában a reménységbeli kezdet után, 110-120 %-ban a Dunavarsányi Református Egyház, mint
fenntartó venne részt ebben az intézményben. Egy nemzetiségi-egyházi intézménynek a finanszírozása
mindenképpen biztosított. Mi arra vállalkozunk, hogy Dunavarsány lakosságának a lelküsmereti, a szólás-
és vallásszabadságát teljes mértékben tiszteletben tartva, egy 52 fős gyermeklétszámú, melegítokonyhás
bölcsödét szeretnénk létrehozni. Ha a HESZ módosítások és különbözö szabályozások megtörténnek,
akkor 2022 végén, 2023 elején van a beruházás megkezdésére reális esély. Együttműködve a várossal, de
nemcsak a város lakosságának - ha a lakosságszám gyarapodás ebben az ütemben halad -, hanem még a
térségnek is egy új intézményt avathatunk fel. Tennészetesen nem eröltetetten, de arra fogunk törekedni,
hogy ebben az intézményben hitvalló pedagógusok és intézményvezetök legyenek, tehát a hitéletnek, már
amennyire ez 2-3 éves korban egyáltalán lehetséges, szerepe lesz. De ettöl még nagyon messze vagyunk,
mert sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor nevében születnek intézmények egyházközségek
részéról, és aztán a belsö tartalom valahogy elmarad. Amennyiben élünk, és ha segítségünkre lesz a
Jóisten is, akkor szeretnénk ezt nem csak nevében református intézményként üzemeltetni. Tehát a
hozzájárulását az Onkormányzatnak abban kérem, hogy ennek a területnek egy bizonyos részét, ami az
Epres utcára nyllik, a szükséges módosításokkal együtt rendelkezésünb-e bocsássa. Január 5-ével adjuk be
a pályázatot, és nagyon-nagyon remélem, hogy a pályázat elnyeri a bírók tetszését, és utána térhetünk rá a
lényegi kérdésekre. Lehet, hogy itt néhány mondatommal kicsit elöre is szaladtam. Köszönöm szépen a
lehetöséget, és hogy a napirendtöl eltértek, és amennyiben az Önkormányzat lehetöséget ad rá, akkor a
Dunavarsányi Református Gyülekezet - amelyből jónéhányan jelen vagyunk - ebbe a nagy vállalkozásba
vágja a fejszéjét. Ha a négy évtizedet nézem, akkor elöször vágunk bele ilyen típusú dologba, és azt
gondoljuk, hogy ezzel nem csak a szűk, hanem a tágabb térségnek is javára lehetünk. Köszönöm szépen.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen képviselö úmak a kiegészftést, hiszen már
beszéltünk erröl a projektröl. Ha ez összejön és megvalósul, akkor Dunavarsánynak hirtelen két darab 4
csoportszobás bölcsődeje is lesz. Ami eddig soha nem volt Dunavarsányon, most lehetőség nyílik arra,
hogy mindjárt két ilyen intézményünk is lesz. És biztos vagyok benne, hogy szükség is lesz rá, hiszen
ezeket a döntéseket valójában az élet hozza meg, és Dunavarsányban a sok kisgyennek születését
tudomásul véve és látva mindenképpen szükség lesz itt még egy ekkora nagyságú bölcsődére. Ez nagyon
jó lenne, ha sikerülne, úgyhogy köszönjük szépen a közbenjárást.
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dr. Szilágyi Akos jegyző: Az Onök elé kiosztott anyagban találják meg az elöterjesztést és a határozati
javaslatot. A határozati javaslat egy olyan felhatalmazásról szól, hogy tekintettel arra, hogy ez az ingatlan
nem az Onkonnányzat, hanem a 100%-os tulajdonát képezö gazdasági társaság tulajdonában van, és arra,
hogy annak idején ennek az ingatlannak a megvásárlásához az Önkormányzat biztosította a fedezetet, és
bár az Igazgató Umak önálló hatásköre van döntést hozni ezen ingatlan vonatkozásában, de
mindenképpen szeretné a Kft. ügyvezetése, ha a Képviselö-testíilet a hatáskör gyakorlásában megerösítené
Acs Sándor igazgató urat, vagyis hozzajárulna ahhoz, hogy az elmondottak alapján ezt a döntést Igazgató
úr meghozhassa. Informálisan tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdálkodási Kft.
Felügyelő Bizottsága is támogatta ezt a hasznosítási célt a Kft. vagyonának terhére. A határozat b) pontja
tartalmaz egy olyan általános felhatalmazást a Polgármester Asszony számára, hogy aláírhasson minden
olyan kapcsolódó nyilatkozatot, ami a prqjekt megvalósulását szolgálja, többek között egy olyat, hogy
szüksége lesz a pályázónak arra, hogy a pályázatkiíró felé benyújtsa az önkormányzat polgármesterének
azon nyilatkozatát, hogy a tervezett cél összhangban áll az Onkormányzat Esélyegyenlöségi Programjával.
Tennészetesen ezekről minden esetben be fog számolni a képviselö-testületi ülésen. Ezen kiegészítésekkel
kérem tisztelettel, hogy támogassák és fogadják el ezt a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.

Herczeg Mariann alpolgármester: Csak annyit szeretnék jelezni, hogy a Kft. vezetésével a Felügyelö
Bizottság részletesen megtárgyalta ezt a kérelmet, illetve lehetőséget. A Felügyelö Bizottság egyhangúlag
támogatta és javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Es természetesen a részleteket, meg a jogi
dolgokat majd a Kft. rendezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Rendben, akkor ismertetem a határozati javaslatot: Dunavarsány
Város Onkormányzatának Képviselö-testülefe
a) hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. Ugyvezetö Igazgatója, a Felügyelö Bizottság támogató döntésének birtokában, hatáskörében eljárva a
Dunavarsányi Református Egyházközség (2336 Dunavarsány, Kolozsvári utca 7.) kérelmének helyt adjon,
és a Társaság tulajdonában álló, Dunavarsány, belterület 860 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan egy
részét az Egyházközség használatába adja, egy 4 csoportszobás bölcsőde létesítéséhez;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti hozzájáruláshoz kapcsolódó infézkedések
megtéfelére és a szükséges dokumentumok aláírására.
Induljon a szavazás.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:40
Tipusa: Nyilt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

TartózkodÍk

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. BO
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Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herezeg Mariann
Keresztesi Balázs
Kiiul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

157/2021. XII. 14. számú Ké viselo-testiileti határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) hozzájáml ahhoz, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló dunavarsányi

Városgazdálkodási Kft. Ugyvezetö Igazgatója, a Felügyelö Bizottság támogató
döntésének birtokában, hatáskörében eljárva a Dunavarsányi Református
Egyházközösség (2336 Dunavarsány, Kolozsvári utca 7. ) kérelmének helyt adjon, és a
Társaság tulajdonában álló, Dunavarsány, belterület 860 helyrajzi szám alatt felvett
ingatlan egy részét az Egyházközösség használatába adja, egy 4 csoportszobás
bölcsöde létesítéséhez;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti hozzájáruláshoz kapcsolódó
intézkedések megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felclős: Polgármester

A napirendi ponlhoz tartozó kérelem a jegywkönyv mellékletét képeú.

Boda Ildikó képviseló' 17^ órakor íávozik a íestületi ülésröl, a szavazók száma 7 före csökken.

5. Javaslat a Dunavarsán Város Onkormán zat Petőfi Művelődési Ház és Kön tár 2022. évi
Munkatervének és Dunavarsán Város Onkormán zata 2022. évi rendezvén ro ram'ának

elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez is visszatérö napirendi pont, mindig ilyenkor tárgyalja meg a
Képviselő-testület a következö évi munkatervét, rendezvénytervét. Ez megint szépen össze lett szedve,
elénk lett terjesztve. Bizunk benne, hogy a nagy része megvalósul és megrendezésre keriil, mert most egy
pár éve csak tervezünk, de nem úgy sikerül végrehajtani azokat a programokat, ahogy elgondoltuk. Ebben
a tervben van sok újdonság is, és amivel kiegészítésre keriil, az pedig a Szalóc testvértelepülésünkkel a 20
éves testvérvárosi együttműködésüak megünneplése. Ehhez megpróbálunk pályázatot is keresni, hogy
kevésbé keriiljön pénzbe nekünk. A Humáapolitikai Bizottság megtárgyalta, elfogadta. Az összegek
természetesen majd a költségvetés tárgyalásánál kerülnek a programok mögé, hogy melyikre mennyit tud
adni a Képviselö-tesfület. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár 2022. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítö
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - a Petöfi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi
Rendezvényprogramját magában foglaló - Munkatervét elfogadja.
b) a Dunavarsány Város Onkormányzata 2022. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés 2. számú mdléklete szerinti Rendezvényprogramját elfogadja.
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AkÍ egyetért, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:44
Típusa: Nyllt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O

Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László
Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

158/2021. XII. 14. számú Ké viselo-testületl határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Petőfi MüveIÖdésí Ház és Könyvtár 2022. évre vonatkozó, jelen határozat

meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti - a Petöfi Müvelödési
Ház és Könyvtár 2022. évi Rendezvényprogramját magában foglaló - Munkatervét
elfogadja.

b) a Dunavarsány Város Onkormányzata 2022. évre vonatkozó, jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti Rendezvényprogramját
elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegyzokönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a Művelödési ház munkáját és az ajándékokat.
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6. Javaslat a Dunavarsán i Város azdálkodási Kft. 2022. évi üzleti tervének elfo adására

Gergőné Varga Tunde polgármester: Szeretettel köszöntöm Igazgató Urat. Szintén visszatéro napirendi
pont, minden év decemberében fogadjuk el a Városgazdálkodási Kft. kovetkezö évi üzleti tervét.
Részletesen beszámol a tavaly elvégzett feladatokról, értékelésekről, és az elöttünk álló év feladatairól,
Ílletre benne van még a szolgáltatások bemufatása és sok-sok minden más is, pl. térítési díjak, mérleg, stb.
Megbeszélte már a szakbizottság a tegnapi nap folyamán. Kérdéseket is irányítottunl; Igazgató Or felé.

Herczeg Mariann alpolgármester: A Felügyelő Bizottság a novemberi ülésén részletesen áttárgyalta a
Kft. vezetésével ezt az üzleti tervet, és egyhangúlagjavasolja a testületnek elfogadásra.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Rendben, köszönöm szépen. Szavazásra terjesztem a határozati
javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a DunavarsányÍ
Városgazdálkodási Kft. -jelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés mellékletét képezö - 2022. évi
üzleti tervét elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:46
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O
Távol 2
Osszesen 9

Megjcgyzés:

Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda ndikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Össz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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159/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsányí
Városgazdálkodásí Kfi. -jelen határozat meghozatalát segftö döterjesztés mellékletét képezö
- 2022. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elöterjesztés ajegyzffkonyv mellékletét képeii.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a Kft. ideí munkáját is, és hajrájövőre is.

7. Javaslat a Lakihe Rádio Műsorszol áltató Bt-vel u'elektronikus médiaszol áltatási szerződés
me kötésére

Gergoné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntöm Ugyvezetö Igazgató Urat. Két éve volt
emelés utoljára a Kft-nek. Most az inflációt is figyelembe véve úgy gondoltuk, hogy annak a 9 %-os
emelésnek, amivel kérte Ugyvezetö Ur a szerződés módosítását, ami egyébként 20.000 forintot jelent
havonta, eleget teszünk. Ezt tartalmazza a határozati javaslat, amit most szavazásra terjesztek:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete saját részéröl elfogadja a jelen határozat
meghozatalát segitő elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti elektronikus médiaszolgáltatási szerzödést,
amely a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel keriil megkötésre 2022. január 1-jétöl 2 éves határozott
idötartamra, havi 240. 000 Ft + Afa összegért, és felhatalmazza a Polgármestert a szerzödés aláírására.
Indíthatjuk a szavazást.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:47
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

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

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Távol

Távol

160/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testulete saját részéröl elfogadja a jelen
határozat meghozatalát segítö elöteijesztés 2. számú melléklete szerinti elektronikus
médiaszolgáltatási szerzödést, amely a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel keriil
megkötésre 2022. január 1-jétöl 2 éves határozott idötartamra, haví 240. 000 Ft + Afa
összegért, és felhatalmazza a Polgármestert a szerzödés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester

A napirendi ponthoz tartozó elóterjesztés ajegyzökönyv mellékletét képezi

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a LakÍhegy Rádió munkáját, és továbbra is
számítunk rájuk mindenben.

8. Javaslat méhn akrákszűrés biztosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntjük Fonyóné Tóth Cilit, aki elvégzi ezt a nemes
feladatot itt a hölgyek részére. Nagyon jól müködik, olyannyira, hogy már szomszéd település Ís kérte,
hogy ide jöhessenek a hölgyek szürésre. Ezt mi vállaljuk, illetve Cili vállalja, úgyhogy továbbra is
szeretné az Onkonnányzat támogatni ezt a szolgálatot, biztosítani etíhez az eszközöket és a pénzt.
Megkaptuk a tavalyi évi beszámolót, a diagramot, és reméljük ezek az ábrák mind magasabbra fognak
szökni, amik a szűrések számát jelzik. Ezt is tárgyalták a bizottságok. Szavazásra terjesztem fel a
határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete
a) továbbra is biztosítja a dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi programban meghatározott
kritériumok fígyelembevételével a méhnyakrákszűrö vizsgálaton való részvételt.
b) az a) pont szerinti vizsgálatok dologi kiadásaira az Onkormányzat 2022. évi költségvetésében
500. 000. -Ft összegü elöirányzatot biztosít.
c) saját részéröl hozzájáml a délegyházi lakosok szüréséhez a Délegyháza Község Onkormányzatával
kötendö, jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodás
alapján,
d) az a) és c) pont szerinti feladatok ellátásával 2022. január 1. napjával megbízza 1 év határozott idöre
Fonyóné Tóth Cecília védönöt bruttó 150. 000, -Ft/félév megbízási díj ellenében.
e) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti megállapodás és d) pont szerinti megbízási szerzödés
aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:49
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O
Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tíefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

161/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete
a) továbbra is biztosítja a dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi programban

meghatározott kritérÍumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrö vizsgálaton való
részvételt.

b) az a) pont szerinti vizsgálatok dologi kiadásaira az Onkormányzat 2022. évi
költségvetésében 500. 000. -Ft összegű előirányzatot biztosft.

c) saját részéröl hozzájárul a délegyházi lakosok szűréséhez a Délegyháza Község
Onkormányzatával kötendö, jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú
melléklete szerínti megállapodás alapján,

d) az a) és c) pont szerinti feladatok ellátásával 2022. január 1. napjával megbízza 1 év
határozott időre Fonyóné Tóth CecílÍa védönöt bruttó 150. 000, -Ft/féIév megbízási díj
ellenében.

e) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti megállapodás és d) pont szerintí
megbízási szerzödés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azoimal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozo eloterjeszte's ajegyzffkönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a munkádat, és természetesen pénteken várunk
téged is a rendezvényre.
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9. Javaslat hel ' közbiztonsá ot érinto feladatok ellátására vonatkozó me álla odás me kötésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szintén évek óta visszatérö napirendi pontról van szó, amiben a
rendöröket támogatjuk, és túlszolgálatukat finanszírozzuk. Ezzel Örsparancsnok Asszony és Kapitány Úr
is egyetértettek, nem változott az összeg sem, ugyanaz, mint a tavalyi évben. Reméljük, hogy továbbra is
megkapjuk a rendőröktől ezeket az odafigyeléseket, és lesz elég rendör, aki el tudja végezni ezt a
túlmunkát. Szavazásra teijesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város önkormányzatának
Képviselö-testülete
a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segftö elöterjesztés melléklete szerinti, Helyi
közbiztonságot érintö feladatok ellátására vonatkozó megállapodást, amely a Pest Megyei
Rendör-főkapitánysággal kerül megkotésre 2022. január 1-jétöl 2022. december 31-éig terjedö határozott
idötartamra, a közterületek és nyilvános helyek megerösített rendöri ellenörzését szolgáló közbiztonsági
tevékenység túlszolgálatának díjazására, elsösorban a családi házas övezetek, valamint oktatási/nevelési
intézmények kömyékeinek biztonságának erősitésére, az önkormányzati rendezvényeken állandó rendőri
jelenlét biztositására, illetve a térfigyelös tevékenység során szükségessé váló túlszolgálat
fínanszírozására 2. 200. 000, - Ft összegű támogatás biztosításával a 2022. éví költségvetés müködésí célú
pénzeszköz átadás államháztartáson belülre elöirányzata terhére.
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás aláirására, valamint a további
szükséges intézkedések megtéfelére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:51
TÍpusa: Nyílf
határozat; EIfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Udikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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162/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) saját részérol elfogadja a jelen határozat meghozatalát segito elöterjesztés melléklete

szerinti, Helyi közbiztonságot érintö feladatok ellátására vonatkozó megállapodást,
amely a Pest Megyei Rendor-fökapitánysággal kerül megkötésre 2022. január 1-jétől
2022. december 31-éig terjedő határozott idötartamra, a kozterületek és nyilvános
helyek megerösített rendöri ellenörzését szolgáló közbíztonsági tevékenység
túlszolgálatának díjazására, elsösorban a családi házas övezetek, valaminf
oktatási/nevelésÍ intézmények kömyékeinek biztonságának erösítésére, az
önkonnányzati rendezvényeken állandő rendőri jelenlét biztosítására, illetve a
térfígyelös tevékenység során szükségessé váló túlszolgálat fmanszírozására
2. 200. OOO, - Ft összegü támogatás biztosításával a 2022. évi költségvetés működési célú
pénzeszköz átadás államháztartáson belülre elöirányzata terhére.

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás aláírására, valamint a
továbbí szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelos: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezi

10. Javaslat az Onkormán zat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfo adására

dr. Szilágyí Akos jegyző: Ezt minden évben behozom a tisztelt Képviselö-testület elé. A belsö ellenör
asszonnyal szoktuk összeállítani ezt a tervet. Attekintjük struktúrájában az elöző évek
ellenörzési-vizsgálati vonalát, és ezt kiegészítve határozzuk meg a következö évi ellenörzési nyomvonalat.
Ez az anyag részletében a vizsgálandó célokat tartalmazza. Tisztelettel kérem a testületet, hogy támogassa
szavazatával, hogy ezt hatályba tudjuk léptetni, és jövö évben a törvényességi, gazdálkodási kontroll
érrónyesülni tudjon a HÍvatal, illetve az Onkormányzat intézményei irányában.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Belső ellenör asszony most nincs itt, de itt van
mindig, amikor szükség van rá. Szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Oiikormányzatának Képviselo-testülete a 2022. évi - á jelen határozat meghozatalát segito elöterjesztés
mellékletét képező - Dunavarsány Város Onkormányzata és költségvetési intézményei
kockázatelemzéssel alátámasztott belsö ellenörzési tervét elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:52
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem
Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Voks:
7

o

o

7

o

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0.00
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Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
ICeresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László
Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

163/2021. XII. 14. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi - jelen határozat
meghozatalát segitő elöterjesztés mellékletét képező - Dunavarsány Város Onkormányzata és
költségvetési intézményei kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenörzési tervét
elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármesfer

A napirendi pontkoz tarlow elöter/esztés ajegyzökönyv mellékletét képezi.

11. Javaslat fol ószámlahitel rendelkezésre tartására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez is minden évben, decemberben napirendi pont. Egy biztonsági
elem, ami ahhoz szükséges, hogy ha a likvidhelyzet úgy alakul, akkor ehhez a 150 millió forintos hitelhez
hozzá tudjunk nyúlni. A bizottságok tárgyalták, és ha nincs hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem a
határozatijavaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) az OTP Bank Nyrt-től történö folyószámlahitel felvételéröl dönt.
b) a hitel íutamideje 2022. január 3-tól 2022. december 23-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg
legfeljebb 150. 000. 000 Ft.
c) a hitel és járulékai visszafízetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül
elsösorban a saját bevételeket, az általános és feladatmutatók szerintí és egyéb támogatásokat ajánlja fel,
különös tekintettel a helyi adóbevételekre, fígyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat.
d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idötartama alatt a kért hitelt és járulékait a
futamidö éveiben - a felhalmozási és tőke jellegü kiadásokat megelözöen - a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
e) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a hitelszerzödést aláírja az önkormányzat képviseletében.
Indíthatjuk a szavazást.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:54
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O

Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2

Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

164/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍseIö-testülete
a) az OTP Bank Nyrt-töl történö folyószámlahitel felvételéröl dönt.
b) a hitel fútamideje 2022. január 3-tól 2022. december 23-ig tart, a rendelkezésre tartott

összeg legfeljebb 150. 000.000 Ft.
c) a hitel és jámlékai vísszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetésÍ

bevételeit, ezen belül elsösorban a saját bevételeket, az általános és feladatmutatók
szerinti és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre,
fígyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartásijogszabályokat.

d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és
járulékait a futamídö éveiben - a felhalmozásí és tökejellegü kiadásokat megelőzöen -
a költségvetésébe betervezí ésjóváhagyja, illetve költségvetési elöirányzat módosításai
során figyelembe veszi.

e) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feníí hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a hitelszerzödést aláírja az
Onkormányzat képviseletében.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz íartozó elóterjesztés ajegyzökönyv fnellékletét képezi
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12. Javaslat iskolai felvételi körzet vélemén ezésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szintén visszatérö napirendi pontunk. Szavazzunk is a határozati
javaslatról: Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete
a) a Szigetszentmiklósi Tankeriileti Központ által megküldött, jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés melléklete szerinti, Dunavarsány város közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt
biztosító általános iskolai körzethatárral egyetért.
b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti véleményérol 2022. február 15-ig tájékoztassa a
Szigefszentmiklósi Tankerületi Központot.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:55
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés;

Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

ÖS8Z%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

Távol

165/2021. XIL 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által megküldött, jelen határozat

meghozatalát segitő elöterjesztés melléklete szerinti, Dunavarsány város közigazgatási
területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárral

egyetért.
b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti véleményéről 2022. febmár 15-ig

tájékoztassa a Szigetszentniklósi Tankerületi Központot.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
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A napirendi ponthoz tmtow eloterjesztés a jegyT. Skönyv mellékletét képev.

13. Javaslat a Petőfi Klubra vonatkozó használatí me álla odás felülvizs álatára

Gergőné Varga Tünde polgármester: 10 éves idöszak telt le és átbeszélve a szerzödést, ami majdnem
szinte ugyanaz maradt, most szintén 10 évre átadja az Onkormányzat a Német Nemzetiségi Onkonnányzat
kezelésébe a Petőfi Klubot. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány belterület 1878 hrsz-ú, kultúrház megnevezésű - természetben Dunavarsány, Béke utca
16. szám alatti - ingatlant (Petöfí Klub) 2022. január 1-jétöl 10 éves határozott ídÖtartamra Dunavarsány
Város Német Nemzetiségí Onkormányzatának ingyenes használatába adja.
b) az a) pont alapján a saját részéröl elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés
melléklete szerinti használati megállapodást, amely Dunavarsány Város Német Nemzetiségi
Onkormányzatával kerül megkötésre.
c) felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás aláírására az egyéb szükséges íntézkedések
megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:56
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

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

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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166/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány belterület 1878 hrsz-ú, kultúrház megnevezésű - természetben

Dunavarsány, Béke utca 16. szám alatíi - ingatíant (Petőfi Klub) 2022. január 1-jétöl
10 éves határozott idötartamra Dunavarsány Város .Német Nemzetiségi
Onkormányzatának íngyenes használatába adja.

b) az a) pont alapján a saját részéröl elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés melléklete szerinti használati megállapodást, amely Dunavarsány Város
Német Nemzetiségi Onkormányzatával kerül megkötésre.

c) felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás aláírására az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgánnester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzokönyv mellékletét képezi.

14. Javaslat ko 'afaállításról szóló kérelem me ár alására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Trianon Emlékparkban állítanák fel a kopjafát. A cél nemes és
jó, úgyhogy támogatható. A Művelodési. Oktatási és Sport Alapítvány kuratóriuma fogalmazta meg a
levelet, tölük érkezett a kérelem, és ha elfogadja a testület a hafározati javaslatot, akkor már most
szombaton felállításra kerül ez a kopjafa: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján a
Müvelődési, Oktatási és Sport AIapftvány kérelmének helyt ad, és hozzajárul, hogy a kérelmező a Trianon
Emlékpark területén az általa megjelölt helyen kopjafát állítson és fát ültessen. A kopjafa állítására és a fa
ültetésére a Dunavarsányi Közös Onkomiányzati Hivatal Beruházási és Müszaki Osztályának
koordinálása mellett kerülhet sor.

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges íntézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 17:57
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

ÖS8Z%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00
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Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Kjiul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László
Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

167/2021. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8.

pontja alapján a MüvelÖdési, Oktatási és Sport Alapítvány kérelmének helyt ad, és
hozzajárul, hogy a kérelmező a Trianon Emlékpark területén az általa megjelölt
helyen kopjafát állítson és fát ültessen. A kopjafa állítására és a fa ültetésére a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályának
koordinálása mellett kerülhet sor.

b) felhatalmazza a Polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezi.

15. Javaslat a bölcsődéhez ka csolódó előzetes döntések me hozatalára

Gergőné Varga Tünde polgármester: Belsö ellenörilnket, dr. Batka Brigittát kértük fel, hogy foglalja
össze, hogy a bölcsödei ellátás megszervezésével kapcsolatban melyik irányba haladjon a testület. Hogy
önálló intézményként működjon a bölcsöde, illetve az óvoda, vagy tagintézménnyé váljon. Ehhez írt egy
tanulmányt, hogy ö melyiket gondolja célszerűnek, hogy mílyen formában működhetne. Mínt már
említettem, voltunk egy tanulmányi úton, és megnéztünk egy már müködö bölcsödét, amí az ottanÍ óvoda
alá van tagintézményként rendelve. Ez is megerösített mindnyájunkat abban, hogy ezt az utat szeretnénk
mi is követni. Természetesen Tündérország Bölcsöde lesz a neve, de a Weöres Sándor Övodával közös
szervezeti egységben. Intézményvezetö asszony boldogan és óriási lendülettel áll bele ebbe a feladatba,
aminek nagyon Örülünk. Tehát itt egyáltalán nem arról van szó, hogy bármilyen eröszakot követnénk el.
Onként, és nagy kihívásnak tekinti a dolgot, mínt ahogy az az egész városnak. Ez egy szép, de nagyon
nehéz feladat. Tebát a határozati javaslat arról szólna, hogy a bölcsödét az óvoda intézményi keretei közott
kívánja működtetni az Onkormányzat. Innentöl kezdve sok-sok feladat fog képzödni. A bizottságok
tárgyalták.

Mekler Andrea képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a két Íntézménynek önálló neve lesz, vagy az
óvodának azért módosul annyiban a neve, hogy az lesz a neve, hogy Weöres Sándor Ovoda és Bölcsöde
Többcélú Intézmény, vagy hogy lesz?

Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen, módosul. Majd ki lesz írva a falára.
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Mekler Andrea képviselő: Es ha módosul, akkor arról nem kell ítt döntenünk, hogy változik a neve, vagy
majd csak akkor, mikor aktuális lesz?

dr. Szüágyi Akos jegyző: Két elözetes döntés meghozataláról van most szó. Ez azért szükségeltetik most,
hogy egyértelmü legyen az érintett szervezeti egység íntézményeinek, illetve a gazdasági társaságnak,
hogy ezzel az új intézmény létrejöttével feladatuk lesz.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra terjesztem a
határozatijavaslatot: Dunavarsány Város OnkormányzatánakKépviselö-testülete
a) a kivitelezés alatt álló Tündérország Bölcsödét müködése megkezdésének elsö napjától a Weöres
Sándor Ovodával közös szervezeti egységben, óvoda-bölcsöde többcélú intézmény keretei között kívánja
működtetni.

b) felkéri a Polgánnestert, hogy a vonatkozó jogszabályokra fígyelemmel kellö idöben terjessze a
Képviselö-testület elé döntésre az a) pont szerinti többcélú intézmény létrehozásához szükséges
intézkedéscsomagot.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás credménye
Ideje: 2021. december 14 18:04
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Össz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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168/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépviselÖ-testülete
a) a kivitelezés alatt álló Tündérország Bölcsödét müködése megkezdésének elsö napjától

a Weöres Sándor Ovodával közös szervezetí egységben, óvoda-bölcsöde többcélú
intézmény keretei között kívánja működtetni.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kellö időben
terjessze a Képviselö-testület elé döntésre az a) pont szerinti többcélú intézmény
létrehozásához szukséges intézkedéscsomagot.

Határidő: azonnal

Felclős: Polgánnester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szavazásra terjesztem a második határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) a Tündérország Bölcsődében létrejövö fözökonyhát a 100%-os tulajdonában álló Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft-vel kívánja üzemeltetni a bölcsöde működése megkezdésének elsö napjától.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokra fígyelemmel kellö idöben terjessze a
Képviselö-testület elé döntésre az a) pont szerinti cél megvalósulásához szükséges íntézkedéscsomagot.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:05
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesí Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Boda Ddikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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169/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselo-testülete
a) a Tündérország Bölcsödében létrejövö fözökonyhát a 100%-os tulajdonában álló

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kívánja üzemeltetnÍ a bölcsöde müködése
megkezdésének elsö napjától.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kellö Ídöben
teijessze a Képviselö-testület elé döntésre az a) pont szerinti cél megvalósulásához
szükséges intézkedéscsomagot.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendl ponthoj, tartow eloterjesztés ajegyw'könyv mellékletét képed.

16. Javaslat a 2021-2035. időszakra vonatkozó GÖrdüIő Fe lesztési Terv 2021. évi

felülvizs álatának elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendí pont és az előterjesztés ismert mindenki elött, a
Bizottság tárgyalta. A felülvizsgálat megtörtént, és ez elöző évi dolgokról szól. Ha nincs kérdés, akkor
szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselő-testülete
a) a Dél-Pest Megyei VIziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Körösi út 190.) által a 2021-2035. éves
idöszakra vonatkozó települési ivóvízellátó és szennyvízelvezetö viziközmű rendszerek teljes (beruházás,
felújítás és pótlás) gördülö fejlesztési tervének (továbbiakban GFT) 2021. évre vonatkozó felülvizsgálatát
ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés melléklete szerintí tartalommal elfogadja;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti döntésröl szóló tajékoztató megküldésére a Dél-Pest
Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Körösi út 190.) és a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-ZsiIinszky út 52. ) részére, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:06
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
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Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg M^riann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

170/2021. XII. 14. számú Ké viselé-testületi határozat

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

2021-2035. éves Ídöszakra vonatkozó települési ivóvízellátó és szennyvízelvezetö
viziközmű rendszerek teljes (beruházás, felujitás és pótlás) gördülo fejlesztési tervének
(továbbiakban GFT) 2021. évre vonatkozó felülvizsgálatát a jelen határozat
meghozatalát segitő elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti döntésröl szóló tájékoztató
megküldésére a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út
190. ) és a Magyar Energetíkai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 52. ) részére, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezt

17. Javaslat Dunavarsán Város tele ülésrendezési eszközei részle es módosításár több

részterületre vonatkozóla

Gergőné Varga Tünde polgármester: Atadom a szót Jegyző Umak.

dr. Szilágyi Akos jegyző: A mai napra a Föépítész Umak felmentést adtmk, hiszen a tegnapi Bizottsági
ülésen részletesen ismertette a napirendi pontot. Egyetlen pont volt, egy módosítás, amit a Bizottság nem
támogatott. En még egyszer megpróbálnám elmondani, hogy miröl szól ez a határozati javaslat, mert nem
tudom, hogy meimyire tudott ez a tegnapi nap folyamán átmermi. A Kuni-Red Trade fejlesztönek van egy
javaslata, van egy tava, és ö a tó mellett kívánna építkezni. A tulajdonosnak jelenleg is van építési
jogosultsága. Van egy terület, ahol kisebb telekingatlanok tudnak kialakulni. Erre mondtuk el, hogy
fíiggetlenül attól, "hogy a Bizottság hogyan foglal állást, a tulajdonos bármíkor megkezdheti a kisebb
parcellázását, mert a jelenleg hatályos szerkezeti tervünkben rendelkezik építési joggal. A jelenlegi
szabályozás azt tartalmazza, hogy 10. 000 négyzetméteren 2 lakóingatlan megépítésére van lehetösége. A
módosítás szerint, amit tegnap a Bizottság nem támogatott, a nagyobb terület esetében annyi a változtatás,
hogy 5. 000 négyzetméteren 1 ingatlan helyezhetö el, Tehát nem a 10. 000 négyzetmétert veszi alapul,
hanem két 5. 000 négyzetméteres területre külön-külön helyezheti el az épületeket. Kérte FöépÍtész Ur,
hogy ezt mondjam el még egyszer a szavazás elött, és hangsúlyozzam, hogy építési jog jelenleg Ís van,
ebben nincsen változás.
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Tiefenbeck László képviselő: Nem csupán ezeket a változtatásokat tartalmazza, hanem más is van benne.
Kiemelik a tervben, hogy mennyire nincs meg a lehetöség az infrastruktúrára. Azt értjük, hogy most is
megvan az építési joga, csak akkor azt nem értem, hogy miért van szükség erre a módosításra. Ha minden
joga megvan most is, akkor mi értelme a módosításnak?

dr. Szilágyi Akos jegyző: Nincs itt a fejlesztő, de nyiiván az, hogyjelenleg önálló hrsz-ú területröl van
szó, ha megosztják, akkor önállóan értékesíthetö lesz a két terület önálló hrsz-on. A tanulmányterv
pontosan tartalmazza, hogy mi a beépítés lényege, nyilván a tanulmányterv szerint szerefné kialakítani a
területet. Tegnap elmondta a Föépítész Ur, hogy a szennyvíz-kapacitásnál meg van pontosan határozva,
van egy fogyasztási m3 határ beépítve, és ha ezt nem tudják prezentálni, akkor nekik a terület teljes
közmüvesítésének kivitelezése kötelezö lesz. Nem kaphatja meg a használatbavételi engedélyt, és egyéb
engedélyeket, ha ezt nem valósítja meg. Ha nem éri el az 5 köbméteres fogyasztást, akkor az egyedí
szennyvíztisztitó berendezésekkel oldható meg a terület közművesitése. Ha meghaladja, akkor meg
belépnek a magasabb szintü jogszabályok által elöírt korlátozások, amiket pedig az építéshatóság és
egyéb, kömyezetvédelmi szakhatóságok tudnak ellenörizni.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Persze, aggódunk azért, hogy esetleg át fogják ezeket a
szabályokat lépni, illetve más épül meg, mint ami most itt engedélyt kap, de nyilván ezt a föépítész
nagyon fígyeli. Ha mégis átlépnek a szabályokon, azon nem fogunk tudni változtatni, sem akkor, ha
engedélyt adunk, se akkor, ha nem adunk engedélyt, mert azt nem fogjuk tudni megakadályozni. De
nyilván itt nem arról szól a dolog, hogy egy lakóparkot létesítsen ez a vállalkozó. Ahol meg már kialakult,
és építhet több házat, az nem mostaní döntés, azon pedíg utólag nem tudunk változtatni, nem
minösíthetjük vissza, mert az kártérítésí pereket vonhat maga után. Lehet, hogy könnyebben kezelhetö, ha
most adjuk ezt a lehetöséget. Könnyebben tudjuk megfékezni, hogy Isten tudja hány épületet építsen rá,
mert talán jobban felügyelet alá tud kerülni. De nem tudjuk, mert az emberek próbálnak kibúvókat
keresni, és találnak is sok esetben. De mivel az önkormányzatnak nincs erre rálátása és hafásköre, így elég
nehéz a szabálytalan építkezéseket lebuktatni, de le lehet.

Tiefenbeck László képviselő: Ha most egyben hagyjuk a 10. 000 négyzetmétert, és kettö ingatlant építhet
rá, akkor ajelenlegi szabályozás szehnf hány lakásos ingatlanokat építhet oda?

Gergőné Varga Tünde polgármester: Egylakásost.

Herezeg Mariann alpolgármester: Darabra ugyanott vagyunk, csak így értékesithetőbb számára, mert
két külön helyrajzi számon lesznek az ingatlanok.

Tiefenbeck László képviseIŐ: Az utolsó határozatunk írja le, amit hoztunk e témában, hogy ugye
próbáltuk megakadályozni, hogy ne négylakásos ingatlanok épüljenek. Most ha kialakul két 5.000
négyzetméteres ingatían, akkor mi garantálja, hogy csak egylakásos épületek lesznek rajta, és hogy nem
fog többlakásos épülni?
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dr. Szilágyi Akos jegyző: Kb. az garantálja, ami a többi szabályozási terwel érintett területen, hogy
betartják a szabályt, vagy nem. Ha nem tartják be, akkor értesítjük az építéshatóságot, az
építésfelügyeletet, és eljárás indul a személy ellen. Ez egy jogszabály. Megvannak a hatáskörrel
rendelkezö szervek, akik el tudnak ebbenjámi. Sajnos az önkormányzaíokjegyzöi már nincsenek ebben a
körben benne, mert ezt a hatáskört elvonták tölük. A szabálytalankodókkal szemben a megfelelö
bejelentéseket megtesszük az építésfelügyelet felé, de az esetek többségében választ sem kapunk rá, mert
nem vagyunk ügyfelek az eljárásban. Bírsággal, vagy valamilyen jogszabály előirta szankcióval sújtják a
szabálytalanul építkezöket. A mi szempontunkból, innen az asztaltól nézve valóban irreleváns, hogy egy
10. 000 négyzetméteres, vagy két 5. 000 négyzetméteres területről van-e szó. De a tulajdonosnak azért nem
mindegy, mert így önálló ingatlanként tudja értékesíteni a telkeket. Mert, ha egy osztatlan közös
tulajdonban ad el valaki valamit, az nem ugyanaz, míntha különálló ingatlanként értékesítí. Ez a
kezdeményezö részére fontos, és ezt meg Ís finanszírozná, tehát nem ingyen kéri a változtatást
Vísszatérve arra, amit hoztunk szabályozást, hogy csökkentsük a megépítendö lakások számát, és
kiterjesztettük bizonyos területekre; ahol már volt szerzett jog, ott a döntés magában hordozza azt a
lehetöséget, hogy akár kártalanítási pert indíthat a tulajdonos az önkormányzattal szemben. Ennek a
kockázatí elemnek a fígyelembe vételével hozta meg a döntését a testület, és nem csak nálunk, hanem más
településeken is.

Tiefenbeck László képviselő: Van-e most döntési kényszer rajtunk?

dr. Szilágyi Akos jegyző: Csak annyi, hogy most indítja el a Föépítész Ur a HESZ módosítását, ezért
most a költségek jobban megoszlanak. Ennek az átfütása kb. 3/4 év. Ha a testület a késöbbiekben hozza
meg a döntést, akkor csak egy valaki fínanszírozza, akkor nyilván drágább. tehát a kezdeményezönek
drágítja meg az eljárást. Most egyrészf a mi költségvetésünket terheli meg, illetve a másik három
kezdeményezöét, de ugyanennek a munkának a költségeit emelÍ, ha csak egyetlen kezdeményezönek
kerülnek bele a tervei, mert a tervezönek ugyanúgy terreznie kell, rajzokat kell készíteni, adatokat kell
gyűjteni, engedélyeket beszerezni, hatóságokkal levelezni, stb. Tehát a kezdeményezönek drágitja meg az
eljárást.

Tiefenbeck László képviselő: Szerintem ez nem érv, mert volt egy másik eset elözöleg, hogy
megcsúszott a történet, és akkor is az volt, hogy majdjövőre lesz megint lehetöség, és most tárgyaltuk a
településrendezési eszközök módosítását, és nem telt el néhány hónap, és újra ugyanezt tárgyaljuk. Tehát
nemjelenti azt, hogy akánnennyi idö el fog telni, mire le kell ülni ebben a témában.

Gergőné Varga Tünde polgármester: ElÖforduIhat, hogyjönnek be új igények, vagy úgyjárunk, mint a
refonnátus bölcsödével kapcsolatban, hogy azonnal döntenünk kell. Nem tudhatjuk elöre, hogy nem lesz-e
egy olyan kérelem, amit azonnal be kell vinni a testület elé. Ez mindig változik, és mindig lesznek
kérelmek, és azokat mindig meg kell tárgyalni. De a testületnek jogában áll nem elfogadni a kérelmet,
csak azt meg kell magyarázni a vállalkozónak. Ami nem megy, mert nem megvalósítható, azt egyébkénf a
föépítésznek teljes jogában áll visszautasítani, vagy átformální azokra a paraméterekre, amelyek a
település érdekeit szolgálják. A főépítész velünk van, és soha nem ellenünk. O mindig úgy ír|a meg a
tanulmányterveket, és majd a szerzödés úgy készül, hogy abban mindenképpen érvényesülnek az
Onkormányzat érdekei. De ami ésszerűen elfogadható, azt megpróbálja elénk terjeszteni. En az
ésszerűséget látom ebben is. Persze most sincs garancia, hogy betartja a vállalkozó a szabályokat, de
bízzunk benne, hogy igen, és ha szabálytalankodni akar, akkor azt ugyanúgy megteheti a 10. 000
négyzetméteren is.
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Herczeg Mariann képviselő: A melléklet 15. oldalán látszik egy elözetes terv, ami nekem nagyon tetszík.
Mí ugye nagyon küzdünk a külterületi szemétlerakókkal, meg az erdökbe kirakott szeméthalmazokkal. A
terven oldalról látszik 5 db ingatían, és az oldalában pedig 2 db 5175 négyzetméteres terület van. Ezek
igazából luxusingatlanok lennének, mert az oldalában is erdö van, és a közepében is, és ö a beadványában
vállalja ennek a tisztítását, karbantartását, hogy ne legyen egy íllegális szemétlerakó. Mert aki lepakolja a
szemetét, az általában nem nézi, hogy kínek a tulajdonában van a terület, ezért nagyon sok
magántulajdonban lévő szemetes erdövel találkozunk. Es még egyjátszótér kialakítását is vállalja, és ez a
mi részünkről sem költséggel, sem semmivel nem járna. Ugy néz ki, hogy egy kulturált, szellösebb terület
alakulna ott ki.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Jó, szavazásra terjesztem fel a határozatijavaslatokat. Elsoként a
KUNI-RED TRADE Kft. kérelmét: Dunavarsany Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) támogatja a KUNI-RED TRADE Kft., mint fejlesztö és kérelmezö által benyújtott, a jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti telepítési tanulmánytervben bemutatott
kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési
munkák folyamatába való befogadását.
b) tájékoztatja a fejlesztöt a támogatás feltételéről, miszerint az érdekelt fejlesztö vállalja az
önkormányzattal kötött településrendezési szerzödésben a településrendezési eszközök módosításának,
valaminf a fejlesztésjárulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek viselését.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöt.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:26
Tipusa: Nyilt
határozat; EIfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:

Igen 6
Nem 1

Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László
Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
85. 71
14. 29
0. 00

100.00

Ossz%
66. 67
11. 11

0. 00
77. 78

0. 00
22.22

100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

Távol
Távol
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171/2021. II. 14. számú Ké visclő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a KUNI-RED TRADE KfL, mint fejlesztö és kérelmezö által benyújtott, a

jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti telepítési
tanulmánytervben bemutafott kezdeményezést, Dunavarsány településrendezésÍ
eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való
befogadását.

b) tajékoztatja a fejlesztőt a támogatás feltételéről, miszerint az érdekelt fejlesztő vállalja
az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a településrendezési
eszközök módosításának, valamint a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges
költségeinek viselését.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöt.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Hrutka Isfr^án, Borka László és Vámos Zoltán kérelmének
ügyében hozott határozati javaslat: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja Hrutka István, Borka László és a Vítalpark Kft. nevében, Vámos Zoltán, mint fejlesztök és
kérelmezök által benyújtott, a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú melléklete
szerinti telepítési tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány telqpülésrendezési
eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását.
b) tájékoztatja a fejlesztöket a támogatás feltételéröl, miszerint az érdekelt fejlesztök vállalják az
önkormányzattal kötött településrendezési szerzödésben a településrendezésÍ eszközök módosításának,
valamint a fejlesztésjárulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek viselését.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöket.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:27
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
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Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
KeresztesÍ Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igea
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

172/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja Hrutka István, Borka László és a Vitalpark Kft. nevében, Vámos Zoltán,

mint fejlesztők és kérelmezök által benyújtott, a jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti telepítésí tanulmánytervben bemutatott
kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési eszközeinek módosításához
csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását.

b) tájékoztatja a fejlesztöket a támogatás feltételéröl, miszerint az érdekelt fejlesztök
vállalják az önkormányzattal kötött településrendezésÍ szerzödésben a
településrendezési eszközök módosításának, valamint a fejlesztés járulékos és a
megvalósítás tényleges költségeinek viselését.

c) felkéri a Polgánnestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöket.

Határidő: azomial

Felelés: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Bablena Trade Kft. ügye: Dunavarsány Város
Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a Bablena Trade Kft. által benyújtott kérelmet, és annak Dunavarsány településrendezési
eszközeinek módosításához csatlakozó terrezési munkák folyamatába való befogadását.
b) tájékoztatja a kérelmezőt a támogatás feltételéröl, miszerint az érdekelt kérelmezö vállalja a
településrendezési eszközök módosításánakjámlékos költségeinek viselését.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöt.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:27
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodík

Szavazott

Nem szavazott

Távol

Voks:
7

o

o

7

o

2

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22.22

34



Osszesen

Megjegyzés:

Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Kiiul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

173/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testíiletí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a Bablena Trade Kft. által benyújtott ká-elmet, és annak Dunavarsány

településrendezési eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák
folyamatába való befogadását.

b) tájékoztatja a kérelmezöt a támogatás feltételérol, miszerint az érdekelt kérelmezö
vállalja a településrendezési eszközök módosításának járulékos költségeinek
viselését.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöt.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Református bölcsöde kérelméhez kapcsolódó döntés:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a Dunavarsányí Református Egyházközség megbízásából eljáró dr. Bóna Balázs által
benyújtott kérelmet, és annak Dunavarsány településrendezési eszközeinek módosításához csatlakozó
tervezési munkák folyamatába való befogadását.
b) vállalja a településrendezési eszközök módosításánakjárulékos költségeinek viselését.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöt.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:27
Tipusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77. 78
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0. 00 0. 00
Szavazott 7 100. 00 77.78
Nem szavazott O 0.00
Távol 2 22. 22
Osszesen 9 100.00
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Megjegyzés:

Név

Gergoné Varga Tünde
Herczeg . Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

^Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

174/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a Dunavarsányi Református Egyházközség megbízásából eljáró dr. Bóna

Balázs által benyújtott kérelmet, és annak Dunavarsány településrendezési eszközeinek
módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását.

b) vállalja a településrendezési eszközök módosításánakjárulékos költségeinek viselését.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezot.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoT, tartow eloterjesztés ajegyzökönyv mellékletét íepezi

18. Javaslat a 2022. évi szún o érítésre

Gergöné Varga Tünde polgármester: Mínden évben visszatérö témánk, amit szintén tárgyalt a
Bizottság. Minden évben megszavazzuk, és minden évben gyérítjük a szúnyogokat, és reméljükjovöre is
ugyanolyan kevés lesz belölük, mint az ídén volt. Szavazásra terjesztem a határozati Javaslatot:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú melléklete szerintí tartalommal a 2022. évi
szúnyoggyérítés Dunavarsány Város Onkormányzatára esö bruttó 2.468. 136. - Ft összegü költségét
elfogadja, ezen összeghatárig kötelezettséget vállal, azt a 2022. évi költségvetésében elkülöníti;
b) felkéri Szigetszentnúklós Város Onkormányzatának Polgármesterét, hogy a költségek csökkentése
érdekében keressen támogatási (pályázatí) lehetöségeket;
c) felhatalmazza a Polgármestert a 2022. évi Dunavarsány településre esö szúnyoggyérítési feladatok
ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerzödés aláírására és a további szükséges
intézkedések megtéfelére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:28
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
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Eredmén e Voks;
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O
Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

175/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a jelen határozat meghozatalát segítö elöteijesztés 2. számú melléklete szerinti

tartalommal a 2022. évi szúnyoggyérítés Dunavarsány Város Onkormányzatára esö
bruttó 2.468. 136. - Ft összegű költségét elfogadja, ezen összeghatárig kötelezettséget
vállal, azt a 2022. évi költségvetésében elkülöníti;

b) felkéri Szigetszentmiklós Város Onkormányzatának Polgármesterét, hogy a költségek
csökkentése érdekében keressen támogatási (pályázati) lehetőségeket;

c) felhatalmazza a Polgármestert a 2022. évi Dunavarsány településre esö
szúnyoggyérítési feladatok ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási
szerzödés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegyzokönyv mellékletét képezi.

19. Javaslat beé ítési kötelezettsé biztosítására be'e zett elide enítési tilalmak törlésére

Gergőné Varga Tüude polgármester: Ezt is tárgyalta a Bizoftság, itf a régi bejegyzések kerülnek
törlésre, amennyiben a testület ezeket elfogadja. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) saját részérö) hozzajárul a Dunavarsány belterület 3335 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési
kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl az ingatlantulajdonosokat értesítse, valamint az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:29
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Rnul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László
Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

176/2021. XII. 14. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkonnányzatának KépvÍselö-testülete
a) saját részéröl hozzájáml a Dunavarsány belterület 3335 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó

beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ingatlantulajdonosokat értesítse, valamint

az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A második kérelmezöre vonatkozó határozat: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviselö-testülete
a) saját részéröl hozzájárul a Dunavarsány belterület 3510 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési
kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl az ingatlantulajdonosokat értesítse, valamint az egyéb
szükséges intézkedések megtegye.
Kérem, szavazzunk,
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Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:29
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Gergőné Varga Tflnde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszfer

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 7S
0. 00

22.22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

177/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) saját részéröl hozzajárul a Dunavarsány belterillet 3510 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó

beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl az ingatlantulajdonosokat értesítse, valamint

az egyéb szükséges Íntézkedések megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzókönyv meílékletét képezi.
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20. Javaslat a kialakuló Dunavarsán
meetárevalására

751/1 és 751/3 hrsz-ú in atlanok fela'ánlásának

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a napirendi pont arról szól, hogy pénzért ajánlja fel a
tulajdonos az Onkormányzat részére a kivett közutat. Az általános az, hogy ingyen szokták felajánlani.
Most arról kell döntenünk, hogy megvesszük-e a teriiletet, vagy elutasítjuk a tulajdonos ajánlatát. En az
elsö határozati javaslatot teszem fel szavazásra, ami a kérés elutasításáról szól: Dunavarsány Város
Onkonnányzatának Képviselö-testülete
a) Gombár Jánosné (2336 Dunavarsány, Gyöngyvirág utca 752/2 hrsz) (a továbbiakban: Tulajdonos)
által térítés ellenében felajánlott, a Dunavarsány, 751 hrsz-ú ingatlan megoszfását követöen kialakuló
751/1 és 751/3 hrsz-ú Íngatlanok megvásárlási lehetöségével nem kíván élni;
b) felhatalmazza a Polgármestert a Tulajdonos értesítésére, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
Akí ezzel egyetért, szavazzon ígennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:30
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerii

Eredmén e Voks:

Igen 6
Nem O
Tartózkodík 1

Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
dr. Kun László
Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Knul Andrea

Boda IIdikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav"
85. 71

0. 00
14. 29

100. 00

Ossz"
66. 67

0. 00
11. 11
77. 78

0. 00
22. 22

100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

Távol
Távol
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178/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) Gombár Jánosné (2336 Dunavarsány, Gyöngyvirág utca 752/2 hrsz) (a továbbiakban:

Tulajdonos) által térités ellenében felajánlott, a Dunavarsány, 751 hrsz-ú ingatlan
megosztását követöen kialakuló 751/1 és 751/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlási
lehetöségével nem kíván élni;

b) felhatalmazza a Polgármestert a Tulajdonos értesítésére, valamint a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős; Polgámiester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzökönyv mellékletét képezí.

21. JavaslataTOP Plusz-1.2. 1-21 ál ázatben ú'tására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Mint ahogy már a napirendek elött beszámoltam róla, lehetöség
nyílik a Petöfí Szabadidö Park tovább építésére. Erre lehetséges benyújtani pályázatot, amelyre megfelelt
az az elkészült terv, amit már néhány éve megcsináltunk, és itt van a fiókunkban. Most elővehetjük, újra
gondolhatjuk, és ha szerencsénk van, akkor nyerünk rá pénzt, és meg tudjuk valósítani a II. ütemet.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatokat: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviselö-testülete
a) pályázati támogatási kérelmet nyújt be a TOP Plusz-1.2. 1-21. azonosítószámú pályázat "B"
fötevékenységére "Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése" tárgyában. A beruházás helyszíne
Dunavarsány, Petöfi Park (Dunavarsány, 2084/32 hrsz);
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pályázat támogatási kérelemének benyújtására, a
pályázat kapcsán szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:32
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
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
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Név
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Boda IIdikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

179/2021. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) pályázati támogatási kérelmet nyújt be a TOP Plusz-1. 2. 1-21. azonosítószámú pályázat

"B" fötevékenységére "Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése" tárgyában. A
beruházás helyszíne Dunavarsány, Petőfi Park (Dunavarsány, 2084/32 hrsz);

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) ponf szerinti pályázat támogatási kérelemének
benyújtására, a pályázat kapcsán szükséges nyilatkozatok megtéfelére, valamint a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelos: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozati javaslattal a pályázatíróra szavazunk:
Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-tesfülete
a) a Dunavarsány, Petöfi Szabadidőpark (Dunavarsány, 2084/32 hrsz) fejlesztésére, a TOPPluszl. 2. 1-21.
számú támogatási rendszer belterületi zöldinfrastruktúra programban történö benyújtásához, a pályázat
elökészítésre pályázatirót bíz meg maximum bruttó 4. 200. 000 forint osszegben a 2022. évi költségvetés
terhére;
b) a Dunavarsány, Petöfí Szabadidöpark (Dunavarsány, 2084/32 hrsz) fejlesztésére a TOP Pluszl. 2. 1-21.
számú támogatási rendszer belterületi zöldinfrastruktúra programban történö benyújtásához szükséges
akadálymentesítési tervfejezet elkészítéséhez ún. REHAB szakmémököt bíz meg maximum bruttó
500. 000 forint összegben a 2021. évi költségvetés terhére annak átcsoportosításával;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) és b) pontok szerinti megbízási szerzödések aláírására, valamínt a
további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:32
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
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Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

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

Mekler Andrea

Tiefenbeck László
Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22.22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

ISO/2021. XII. 14. szamú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány, Petöfi Szabadidöpark (Dunavarsány, 2084/32 hrsz) fejlesztésére, a

TOP_Pluszl. 2. 1-21. számú támogatási rendszer belterületi zöldinfrastmktúra
programban történö benyújtásához, a pályázat elökészítésre pályázatirót biz meg
maximum bruttó 4. 200. 000 forint összegben a 2022. évi költségvetés terhére;

b) a Dunavarsány, Petöfí Szabadidőpark (Dunavarsány, 2084/32 hrsz) fejlesztésére a
TOP PIuszl. 2. 1-21. számú támogatási rendszer belterületi zöldinfrastruktúra
programban történő benyújtásához szükséges akadálymentesítési tervfejezet
elkészítéséhez ún. REHAB szakmémököt bíz meg maximum bruttó 500. 000 forint
összegben a 2021. évi költségvetés terhére annak átcsoportosításával;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) és b) pontok szerinti megbízási szerzödések
aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzó'könyv mellékletét képezi.

43



22. Javaslat védőnői ál ázat elbírálására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Létrehoztuk az ötödik védönöi körzetünket, ennek betöltésére
kiírtuk a pályázatot, de az egyetlen pályázó jelezte, hogy csak 8 hónap múlva tudná megkezdeni a
munkát. Ezért most ezt a pályázatot eredménytelenné kell nyilvánitanunk, és ki kell ímunk megint a
pályázatot. Erröl döntünk ebben a napirendi pontban. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány V. számú védénöi körzetének védőnöi állására korábban kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítja.
b) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Védönöi Szolgálat védönöi munkakörének
ellátására a határozat meghozatalát segítö előterjesztés mellékletét képezö pályázati felhívás szerint,
tekintettel arra, hogy az elözöekben kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánította.
c) felkéri a Polgármestert, hogy az b) pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv intemetes oldalán tegye közzé.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:33
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. KLun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László
Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ö8SZ%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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181/2021. XII. 14. számu Ké viselé-testűleti határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány V. számú védőnöi körzetének védönoi állására korábban kiírt

pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.
b) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Védönöi Szolgálat védönöi

munkakörének ellátására a határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét
képezo pályázati felhfvás szerint, tekintettel arra, hogy az elözöekben kifrt pályázatot
eredménytelenné nyilvánitotta.

c) felkéri a Polgármestert, hogy az b) pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv intemetes oldalán tegye közzé.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjesztés ajegyw'könyv mellékletét képeú.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Az ülés vezetését átadom Keresztesi Balázs alpolgármester úmak.

Gergoné Varga Tünde polgármester 18 órakor elhagyja az üléstermet, a szavawk száma 6 fore
csökken.

23. Javaslat "utalom kifízetésére

Keresztesi Balázs alpolgármester: Köszönjük Polgármester Asszonynak az eddigi ülésvezetést. Tegnap
a Pénzügyi Bizottság terjesztett elö egyjavaslatot, kérem a Bizottság vezetőjét, hogy mondja el.

Tiefenbeck László képviselé: Tegnapi napon a Bizottság javaslatot terjesztett a testület elé. Tekintve a
megnövekedett feladatok elvégzésére és Polgármester Asszonynak ajárvány alatt végzett munkájára, egy
havi illetményénekjutalomként való kifízetésére tettünkjavaslatot.

Keresztesi Balázs alpolgármester: Köszönöm szépen a Bizottság javaslatát, részemröl mindenképpen
támogatandó. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatmak
Képviselö-testülete, a közszolgálati tisztviselökröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-a alapján
Gergöné Varga Tünde polgármester Asszonyt 1 havi illetményének megfelelö, vagyis bruttó 598. 300, - Ft
jutalomban részesftí a 2021. évben végzett kiemelkedö munkajáért. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:35
Tipusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
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Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodík

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
5

o

1

6

1

2

9

Szav%
83. 33

0. 00
16. 67

100.00

Össz%
55. 56

0. 00
11. 11
66. 67
11. 11
22. 22

100.00

Név

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

dr. Kun László
Mekler Andrea

Tiefenbeck László
Knul Andrea

Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Nem sz.

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

Távol
Távol

182/2021. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete, a közszolgálati tisztviselökröl
szóló 2011. évi CXCIX. törrény 225/H. §-a alapján Gergöné Varga Tünde polgármester
Asszonyt 1 havi illetményének megfelelö, vagyis bmttó 598. 300, - Ft jutalomban részesiti a
2021. évben végzett kiemelkedö munkájáért.

Határidő: azonnal

Felelos: Jegyzö

A napirendi ponthor. tartom eloterjesztés ajegyzó'kőnyv mellékletét képezi.

Gergoné yarga Tünde polgármester 18" órakor visszaérkedk az ulésterembe, a szavazók száma 7 'före
emelkedik.
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24. Javaslat háziorvosi körzet rendezésére

Keresztesi Balázs alpolgármester: Visszaadom Polgármester Asszonynak az ülés vezetését.

Gergőné Varga TUnde polgármester: Dr. Mets Andrea háziorvosunk most már hivatalosan is
meg^zereztehaziorvosi végzettségét, mert a szakvizsgáját letette. Innentöl kezdve teljes joga hazwrvo^s
Íes^espraxisa lesz ebben a városban, bár évek óta itt dolgozik. Innentöl kezdve^neki kell majd biztositeni
a'feÍadateUatast, amiután megkapja a finanszírozást. Viszont ez elég bonyolultahhoz, hogyegyik napróla
mastoamegvaÍósuljon, és adoktornő sem tudja még pontosan, hogy milyen lepésekre kell, hogy szmja
magat^Aljegyző úr'teiefonálgatott egész nap és egyeztetett a NEAK-kal, illetve a Nepegész^égug^
OsztáÍlyaT, Békássy doktor tanácsait is kikértük ez ügyben Egy határozati javaslatot probáltunk
osszehdz n'i. amivef a doktomö januártól történö munkavégzését és az ellátást hidjuk biztosítam.

Szavazásra teqesztem fel ezt a határozati javaslatot: Dunavarsány Varos Önkormányzatának
Kep'v^eÍő^testíiÍete tekintettel a területi ellátási kötelezettségű, tartósan betöltetlen Dunayarsányffl.

számúfelnött háziorvosi körzet helyettesítö háziorvosi szolgálatának ellátására vonatkozö, Dunavarsány
Varos" 'OnkormEnnyzata és az Országos Tisztiföorvosi Hivatal üogutódja az Országos Korházi
Föigazgatóság) között 2015. november 30. napján létrejött szerz6dés2021. december 31. napjántörténö
meg'szűnéser^ a rendelkezésre álló idö róvidsége miatt felhatalmazza a^ Polgármestert^h°gy^a
Dumvarsany~'IIL számú felnött háziorvosi körzet" a feladatellátás további folyamatos és zavartalm
biztosítasiTerdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a dokumentumokat irja alá a
Képviselö-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2021. december 14. 18:39
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megj'egyzés:

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

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László
Boda Ildikó

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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-.;-ix te^tületi hatarozat

1S3 021. 14.)szá"róK;
16-testülete tekintettel a területi ellátási

Önkonnányzatán^J^^y ̂  gzámú felnött háziorvosi körzet
Dunav^LVT^ós^betöÍtetle^DWav^^^"\onatkoz6, Ouna7arsány' Város
kötdezettsegu,^^ szolgálatánat^^^-^^ (jogutódja^az Országos Kórházi
helyettesÍtö^iTa7országos  zt.lt^Tv^an"létrejCtt szerzödés 2021. december 31.

Jrótt'2015. "ovember"w;A^Jalló ido rövidsége miatt felhatalmazza a
Foigazgatösag^ ̂ ^séw, a rende, """^nú~felnott liáziorvosi körzet a feladatellátás
napján ton^" ^^ ^ Dunavarsány l";"^^"érdekében a sziikséges intézkedéseket tegye
polgánne^ ""^- ^ zavartalan tllzwB"'""^epviselö-testület utólagos tájékoztatásának

meg, a """.
kötelezettségevei.

Hatórido: azomial ^

Fddős: PO^I ̂ ^ >^^^v mdtó tó kép 
A naptrenfí pontfioz. tarww .-'.'-' gzépen a munkát. Az ülést bezárom. Remélem, méE
^neV^^p^e-^öszönoms
S^Pé"teten-

^öratorlewrasraKeT.
A. ülés jegy. okony. el8- K. m. f.

iiJíWT' ul

^SEP.J
V "po^xw^ ' ^

". :itSA'r>-^y

^.Cl . /^ön^
,
s ^ -

dr. Szilágyi . os ^i

jegy ^
-'e

^'
;?

<-'.

in';6

Ajegyzökönyvhitdes-.

Knul Andrea
képviselo

Keresztesi Balázs

alpolgármester
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