
2022. április 12-ei rendes, nyílt Kt. ülés határozatai 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

49/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Rendőrőrs 

2021. évben végzett tevékenységére vonatkozó – jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót elfogadja. 

 

Határidő azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

50/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELOHIM Kegyeleti és 

Szolgáltató Kft. 2021. évben végzett tevékenységére vonatkozó – jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

51/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 2021. évben a családi bölcsödében végzett tevékenységére vonatkozó – 

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

52/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kötendő, jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti Vagyonkezelési Szerződést, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vagyonkezelési Szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 



A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

53/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel 2022. február 9-én megkötött, „helyi 

közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása és karbantartása” tárgyú 

megállapodás 1. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) szerinti megállapodás módosítás aláírására, 

valamint a további szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

54/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt. jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 2021. évi beszámolóját, valamint a 

2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

55/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekkel kötendő, a jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1 számú melléklete szerinti Ingatlan 

használati szerződés szövegét. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú mellékletében meghatározottak szerinti költségvetési szervekkel 

a 2. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozóan az Ingatlan használati 

szerződéseket megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

56/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány V. számú védőnői körzetének védőnői állásra kiírt pályázatot 

eredménytelenné nyilvánítja. 

b) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnői 

munkakörének ellátására a határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 

pályázati felhívás szerint, tekintettel arra, hogy az előzőekben kiírt pályázatot 

eredménytelenné nyilvánította. 

c) felkéri a Polgármestert, hogy az b) pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán tegye közzé.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

57/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 

javaslatára a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány 

a) programjaira 150.000 Ft, azaz Százötvenezer forint támogatást ítél meg a 2022. évi 

költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére. 

b) működésére 100.000 Ft, azaz Százezer forint támogatást ítél meg a 2022. évi 

költségvetés civil szervezetek működési támogatása előirányzat terhére. 

Támogató a támogatást 2022. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok 

megvalósítása 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tart. A támogatási 

összeggel legkésőbb 2023. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg 

felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

58/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 

javaslatára a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány programjaira 550.000 Ft, azaz 

Ötszázötvenezer forint támogatást ítél meg a 2022. évi költségvetés civil szervezetek 

működési támogatása előirányzat terhére. 

Támogató a támogatást 2022. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok 

megvalósítása 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tart. A támogatási 

összeggel legkésőbb 2023. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg 

felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 



A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

59/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 

javaslatára 

a) a „sport pályázat”-ra elkülönített összegből fennmaradt 1.200.000 Ft-ot a 

Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány részére adja át kizárólag sportolók 

pályázatainak támogatására. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

60/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja a Multiszint Kft-vel (1201 Budapest Attila u. 62) 2022. március 11-én 

„Házhoz menő egyszeri zöldhulladék elszállítása” tárgyában megkötött Vállalkozási 

szerződést a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal; 

b) az a) pont szerinti Vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetét nettó 14.700.000 forint 

összegben a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerződéshez 

kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

61/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratát a jelen 

határozat elfogadását segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja; 

b) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratában az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5.§ (1) bekezdés f) pontjában szabályozottak alapján a 

kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2. számú melléklete 

szerint az alaptevékenység szakágazati rendet használja: 

052020 szennyvíz gyűjtése, kezelése 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

063020 víztermelés,- kezelés,- ellátás 



c) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratában az 

Ávr. 5.§ (1) bekezdés f) pontjában szabályozottak alapján a PM rendelet 1. 

mellékletében foglalt kormányzati funkciókat használja: 

052020 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

063080 vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás;  

d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Alapító Okirat aláírására, valamint a 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

62/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Működő köznevelési intézmény bővítése - új 8 osztályos iskola” tárgyában 

megkötendő háromoldalú megállapodást a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint tartalommal elfogadja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás aláírására, valamint 

a további szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

63/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a KINAMÉ Kft-vel (2360 Gyál, Toldi Miklós utca 45.) 2021. május 5-én megkötött, 

„Négy csoportszobás bölcsőde építése Dunavarsányban” tárgyú Vállalkozási 

szerződés 2. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. 

számú melléklete szerint tartalommal elfogadja; 

b) az a) pont szerinti Vállalkozási szerződés módosítás pénzügyi fedezetét a 2022. évi 

költségvetés átcsoportosításával biztosítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerződés módosítás 

aláírására, valamint a további szükséges intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

64/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám 

megállapításának rendjéről szóló 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete alapján 

a Dunavarsány, 3702/2 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű útnak a Habitat 

utca elnevezést adja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti utca elnevezéshez szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:  

 

65/2022. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám 

megállapításának rendjéről szóló 12/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete alapján a 

Dunavarsány, 0159 helyrajzi számú kivett közút megnevezésű utat Beregszászi utcára 

nevezi el; 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti utca elnevezéséhez 

kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 


