
2022. 02. 24-ei rendkívüli, nyílt ülésen hozott Képviselő-testületi határozatok 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

31/2022. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

1. Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) 

önkormányzati rendelet 4. számú módosítására  

2. Javaslat háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási 

szerződés megkötésére  

3. Javaslat a 2022. évi Közbeszerzési Terv megalkotására és a Közbeszerzési szabályzat 

felülvizsgálatára  

4. Javaslat a „Négy csoportszobás bölcsőde építése Dunavarsányban” tárgyú 

vállalkozási szerződés módosítására  

5. Javaslat a Dunavarsány, Négy csoportszobás bölcsőde eszközeinek beszerzésére /  

6. Javaslat a „TOP_Plusz_1.2.3_21 Belterületi utak fejlesztése” tárgyú pályázat 

benyújtására  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

32/2022. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Keresztesi Balázs alpolgármestert és Tieffenbeck László képviselőt jelöli ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

33/2022. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a saját részéről változatlan szövegezéssel és tartalommal elfogadja a jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező háziorvosi területi ellátási 

kötelezettség vállalása tárgyában kötendő megbízási szerződést, és azt megköti 2022. 

április 1-jei hatállyal határozatlan időre a Sziget Info Medical Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 172.) 

egészségügyi szolgáltatóval, abban az esetben, ha az új egészségügyi szolgáltató 

feladatellátó háziorvosa Dr. Mets Andrea háziorvos lesz.  

b) haladéktalanul biztosítja - az 1. pont szerinti szerződés megkötését követően az 

egészségügyi szolgáltató részére - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben 

meghatározott szakmai, műszer ellátottsági minimumfeltételeket a 2022. évi 

költségvetés terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester0 



A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

34/2022. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét a jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja;  

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti közbeszerzési terv közzétételére, 

valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester0 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

35/2022. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának a 12/2021. (II. 11.) számú Képviselő-

testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát 2022. február 25-ei 

hatállyal hatályon kívül helyezi; 

b) Dunavarsány Város Önkormányzatának új közbeszerzési szabályzatát 2022. február 

25-ei hatálybalépéssel a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal megalkotja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerint Közbeszerzési szabályzat aláírására, 

valamint a további szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

36/2022. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Négy csoportszobás bölcsőde építése Dunavarsányban” tárgyú beruházás 

vonatkozásában pótmunkát rendel el a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) a pótmunkák pénzügyi fedezetét nettó 32.000.000 forint összegben a 2022. évi 

költségvetés terhére, nettó 528.393 forint összegben a 2022. évi költségvetés 

átcsoportosításával biztosítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pótmunkákat magában foglaló 

Vállalkozási szerződés módosításának aláírására a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester0 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

37/2022. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) beszerzési eljárásokat indít a Dunavarsány, Négy csoportszobás bölcsőde 

eszközeinek beszerzése tárgyában, a jelen előterjesztés szerinti árucsoportok 

tekintetében a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnak a Közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzésekről szóló szabályzata szerint; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti beszerzési eljárások 

megindítására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester0 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

38/2022. (II. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 16/2022. (II. 8.) számú határozatát hatályán kívül helyezi; 

b) pályázatot nyújt be a TOP_Plusz_1.2.3_21 azonosítószámú pályázatra, belterületi 

utak fejlesztésére, Dunavarsány, Béke utca, Bartók Béla utca (Sport utca – Béke utca 

közötti szakasz), valamint a Sport utca (Bartók Béla utca – Kertész utca közötti szakasz) 

felújítására, járda és zebra fejlesztésére; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pályázati támogatási kérelem 

aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester0 


