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Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2022. április 12-én, 17°' órai kezdettel,
a Városháza dísztermében megtartott rendes, nyilt üléséröl.

Pult Név
1 Gergöné Varga Tünde
2 Keresztesi Balázs

3 Herczeg Mariann
5 dr. Kun László
6 Mekler Andrea
8 Knul Andrea
10 Boda Ildikó

11 dr. Szilágyi Akos
13 dr. Kiss István

Voks
1

1

1

1

1

1

1

o

o

Gergéné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntöm a mai Képviselö-testületi ülésünkön megjelent
képviselöket. Ketten jelezték, hogy nem jönnek betegség miatt, illetve családi okból. Még egy képviselöt
várunk, de így is határozatképes a Képviselő-testület. Köszöntöm vendégeinket és a Hivatal dolgozóit is.
Országgyűlési képviselő urat külön köszöntöm, hogy eljött erre a mai testületi űlésünkre. Javaslatot teszek a
jegyzokönyv hitelesítökre, Mekler Andrea és Boda Ildikó képviselö asszonyokat kérem fel erre a feladatra.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 17:03
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%

Igen 6 100.00 66. 67
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0.00
Szavazott 6 100. 00 66. 67
Nem szavazott O 0.00
Távol 3 33. 33
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:



Név
Boda Ildikó

Gergoné Varga Tünde
Herczeg Maríann
KeresztesÍ Balázs
dr. Kun László
Mekler Andrea

Knul Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
Távol

47/2022. IV. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az ülésjegyzökönyvének
hitelesítésére Boda Ildikó és Mekler Andrea képviselöketjelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelos: Képviselö-testűlet

KnulAndrea képviseló'17'3 órakor megérkezik az ulésre, a swvawk száma 7fore emelkedlh

Gergoné Varga Tünde polgármester: A napirendre szeretnékjavaslatot tenni. Nincs uj napirendi pont a
kiküldöttekhezképest, 18 nyílt üléses pontra, és egy zárt üléses napirendi pontra teszekjavaslatot.
1. Javaslat Dunavarsány Város Őnkormányzat 2022. évi költségvetéséröl szóló 1/2022. (II. 9.)

önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Dunavarsányi Rendörörs 2021. évi tevékenységéröl szóló szakmai beszámoló elfogadására
3. Tajékoztató a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozatról
4. Javaslat az ELOHIM K'ft. 2021. évben végzett kegyeleti közszolgáltatási tevékenységérol szóló

beszámoló elfogadására
5. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. évben a családi bölcsödében végzett tevékenységéröl

szóló beszámoló elfogadására
6. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kotött vagyonkezelési szerzödés felülvizsgálatára
7. Javaslat a Városgazdálkodási Kft. útkarbantartási díjainak felülvizsgálatára
8. Javaslat a DPMV Zrt. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi üzleti tervének megtárgyalására
9. Javaslat az önkormányzat által alapított költségvetési szervek használatába adott ingatlanokra vonatkozó

használati megállapodás jóváhagyására
10. Javaslat védönöi pályázat elbírálására és új pályázat kiírására
11. Tajékoztató a 2022. évi "civil és sport pályázat" elbirálásáról
12. Javaslat alapítványok támogatására
13. Javaslat a "Házhoz menö egyszeri zöldhulladék elszállítása" tárgyú vállalkozási szerzödés utólagos

jóváhagyására
14. Javaslat a DTOSZ alapító okiratjavitásának elfogadására
15. Javaslat a "Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztései" tárgyában háromoldalú megállapodás

elfogadására
16. Javaslat a "Négy csoportszobás bölcsöde építése Dunavarsányban" tárgyú vállalkozási szerzödés 2.

számú módosításának elfogadására
17. Javaslat a 3702/2 hrsz-ú kivett helyi közút elnevezésére
18. Javaslat a 0159-es helyrajzi számú út elnevezésére



Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 17:04
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O
Távol 2
Osszesen 9

IVtegjegyzés:

Név

Boda Ildikó

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

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tíefenbeck László

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

48/2022. IV. 12. számú Ké viselé-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testűlete az ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1. Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséröl szóló 1/2022. (II. 9.)

önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Dunavarsányi Rendörörs 2021. évi tevékenységéröl szóló szakmai beszámoló

elfogadására
3. Tajékoztató a Dunavarsányi Napok rendezvénysorozatról
4. Javaslat az ELOHIM Kft. 2021. évben végzett kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéröl

szóló beszámoló elfogadására
5. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. évben a családi bölcsödében végzett

tevékenységéröl szóló beszámoló elfogadására
6. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kötött vagyonkezelési szerzödés

felülvizsgálatára
7. Javaslat a Városgazdálkodási Kft. útkarbantartási dijainak felülvizsgálatára
8. Javaslat a DPMV Zrt. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi üzleti tervének

megtárgyalására
9. Javaslat az önkormányzat által alapított költségvetési szervek használatába adott

ingatlanokra vonatkozó használati megállapodás jóváhagyására
10. Javaslat védönöi pályázat elbírálására és új pályázat kiu-ására
11. Tajékoztató a 2022. évi "civil és sport pályázat" elbírálásáról



12. Javaslat alapítványok támogatására
13. Javaslat a "Házhoz menö egyszeri zöldhulladék elszállítása" tárgyú vállalkozási szerzödés

utólagos jóváhagyására
14. Javaslat a DTOSZ alapitó okiratjavításának elfogadására
15. Javaslat a "Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztései" tárgyában háromoldalú

megállapodás elfogadására
16. Javaslat a "Négy csoportszobás bölcsöde építése Dunavarsányban" tárgyú vállalkozási

szerzödés 2. számú módosításának elfogadására
17. Javaslat a 3702/2 hrsz-ú kivett helyi közút elnevezésére
18. Javaslat a 0159-es helyrajzi számú út elnevezésére

Zárt ülés

19. Javaslat a Dunavarsány Közszolgálatáért kitüntetö cím adományozására

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Na irend elött:

Gergőné Varga Tünde polgármester: A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló ott
van mindenki előtt, amig én beszélek, át lehet nézni, és ha valakinek kérdése, hozzászólása van, kérem, tegye
meg.
A bankszámla egyenleget megkaptam Gazdasági osztályvezetö asszonytól. 208 millió forint van a
költségvetési számlánkon, de a bölcsöde befejezéséhez közeledvén kimondhatom, hogy ez valójában kb. 160
millió forint. Tehát még ennyi fizetnivalónk van a bölcsödére. Iparüzési adóbevételeink beérkeztek, de elég
sok a visszafizetendö összeg, 105 millió forint, ennyi vissza fog kerülni a cégekhez. Napirend elött még az
elözö idöszakban történt eseményekröl szeretnék beszámolni. Március 8-án volt utoljára képviselö-testületi
ülésünk. Március 11-ére terveztünk egy bölcsődei bejárást, amelyre az intézményvezetöinket, képviselőinket
hivtuk csak el, hiszen még nem egy hivatalos átadás történt, csak a majdnem kész állapot megtekintése. Már
a berendezése is nagyjából megtörtént a bölcsödének, de azért még nagyon sok minden hiányzik, hiszen
most történnek a különbözö egyéb berendezési tárgyak beszerzése, készülnek még szerzödések, kiírunk még
különbözö pályázatokat, amire kell még jelentkezniük cégeknek. Nagyon sok szerzödést kell kötnünk még,
mert minden egyes tétel beszerzésére külön kell kötnünk szerzödést, úgyhogy nagyon sokat dolgozik vele a
Bemházási és müszaki osztály. Nagyon pontosan kell nekik számba venni azokat a tárgyakat, amelyek a
bölcsöde megnyitásához és engedélyeztetéséhez fontosak, a textilektöl kezdve a játékokon, berendezési
tárgyakon és konyhai eszközökön keresztül az összes dologig, hogy az elképzelt szeptemberi idöpontban
hivatalosan is megtörténhessen az átadás, a bölcsöde birtokba vétele és működése. Március 15-én, két év
után egy nagyobb és szép megemlékezést tudtunk tartani, az Iskola fellépésével a Müvelödési házban,
valamint a koszorúzást is megtartottuk. A régi megszokott tömeg jött el erre az ünnepségre, és tényleg
nagyon szép felvonulást tudtunk tenni a koszorúzandó helyekre. Választások elött voltunk, ezért március 29-
én, illetve 2 másik eskütételi napon megtörténtek az eskütételek. Tehát mindent elrendeztünk, hogy április 3-
án a választások rendben megtörténhessenek.
Bejelentésre került egy nagyon fontos dolog, amit képviselö úr még az elözö ciklus képviselői poziciójában
megtett felénk, és sikerült a közösségi oldalakra feltenni. A Budapest-Belgrád vasútvonal építésével
kapcsolatban egy nagyon jó hirt kaptunk, ami a Magyar Közlönyben is megjelent. Plusz forrást biztosítottak
nem csak Dunavarsánynak, hanem más településeknek is arra, hogy beruházások történjenek meg, nem
feltétlen a vasútvonal épltkezésével egy időpontban, de azzal összefüggöen. Pl. Dunavarsányban elkerülő út
fog megépülni, Dunavarsány és Délegyháza között, és nem szintbeli átjáró lesz kialakítva. Ez egy óriási
dolog, erre a pénz is meglesz remélhetöleg, és ez a bemházás el fog készülni talán még jóval elöbb, mint



ahogy a vasút épitkezését itt megláthatnánk, köszönhetöen a sok-sok levélnek és egyeztetésnek, amelyek
szüÍettek ez ügyben. Ezzel összefiigg, hogy volt egy meghívás an-a, hogyjárjuk be vonatpótló busszal azt az
útvonalat, anut majd a kedves utasok a vonatközlekedés leállta után, tehát majus 1. után kénytelenek lesznek
használni vonatpótló busszal. Bementünk vele a Nagyrarad térig, és meg is álltunk a felszálló helyeken.
Nem mondom, hogy nem volt forgalom, de a lámpákon kívül nem fogta meg semmi a buszt. Ez a busz kint
ment a nullás autópálya felé. Bent is elindult ugyanekkor egy busz a Soroksári úton, az viszont sokkal
lassabban tudott hafadni, mert visszafeléjöttünk már Dunaharasztiban, amikor az beérkezett a végállomásra.
Nem tudom, hogy pontosan hogyan lesz, hiszen a puding próbája az evés, de egyébként a buszok sokkal
sürübben fognakjönni, mint a vonatok. 15 percenként indul egy-egybusz, kettesével kívül, kettesével belül,
tehát nagyon sok buszjárat fog közlekedni. Ez a bejárás mindenesetre megnyugtatónak tűnt, és pozitívan
hatott ránk. De nyilvánvalóan ez nem lesz mindig így, mert pl. tegnapelött volt egy baleset a szigethalmi
elágazásnál, és egy órás késéssel értek át a szigethalmi buszon lévö utasok, mert a busz éppen ott állt a
balesetnél. llyen dolgok sajnos elö fognak fordulni. Testvértelepülési bizottsági ülést is összehivtuk, és
fogunk még bizottsági tagokat hívni, külsö tagot is, és a testületböl is delegálunk tagot a bizottságba, hiszen
minél többen vagyunk, annál több a segítö kéz ebben a bizottságban. Idén a legmeghatározóbb munkája a
bizottságnak a 20 éves testvértelepülési ünnepség megrendezése Szalóc testvérvárossal. Augusztusban
szeretnénk ezt megrendezni, amire már pályáztunk is, és ezen a pályázaton 1 millió forintot nyert az
Önkormányzat. Várjuk a másik két testvértelepülést is, de sajnos a kárpátaljai testvértelepülésünknek kisebb
gondja is nagyobb most, minthogy szivesen ünnepeljen itt nálunk. Tudva lévö, milyen állapotok vaimak
iíáluk, mindenesetre a segitö kezet mi nyújtjuk nekik folyamatosan. Azt tudjuk már, hogy Gemmingenben
Parkfest lesz. Nem fognak kiutazni a svábok, tehát megnyílt a lehetöség arra, hogy bármelyik civil szervezet
kiutazhasson a Parkfesztre. Április 10-én egy nagyon szép rendezvény zajlott itt Dunavarsányban, egy
virágvasámapi program, a Civil Információs Centrum jóvoltából. Istentísztelettel kezdödöttés egész napos
programokkal - kézművesség, bábjáték, színház - zajlott, tehát érdekes volt azoknak, akik kilátogattak erre e
rendezvényre.
Visszatérre a választásokra, nagyon köszönjük, hogy Bóna Zoltán újbóli parlamenti képviselönk eljött
hozzánk. Szeretettel köszöntöm. Szeretnénk neki gratulálni, hogy immáron hannadszor elnyerte a 10
település bizalmát. Én csak azt szeretném kémi, hogy ugyanilyen j6 kapcsolatban maradjunk és ugyanilyen
fígyelemmel legyen a szülövárosára, mint eddig. Azt hiszem, ha visszanézünk, akkor láthatjuk, hogy nagyon
sok mindent sikerült neki ide Dunavarsányba mind anyagi forrásként, mind pedig épületek, intézmények
terén hoznia. A legújabb ez az elkerülö út, amit már emlitettem, és ezt csak neki köszönhetjük, hiszen mi
hiába írtuk meg azt a sokszáz leveliinket, mert ehhez nyilván kellett egy olyanfajta személyes közbenjárás,
küldetés, amit egyikönk sem tudott volna elvégezni. Nagyon-nagyon jó munkát kívánunk a következö négy
évre, és Isten áldását a munkájára és családjára. Nagyon szépen köszönjük az eddigi és a következö munkáit.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő: Nagyon szépen köszönöm Polgármester asszony. Még mielött
belevágnék a mondandómba, Mekler Andrea képviselő asszonynak is boldog születésnapot klvánok. Kerek
évfordulót ünnepel, Isten éltesse sokáig! Szeretném megragadni az alkalmat, és kicsit nagyképűen szólva
most már szokásjogon, ami egy izgalmas történet az elmúlt 8 év viszonylatában, illetve 17 év
viszonylatában. Összesen most már 17 éve sokakkal közösen szolgáljuk a települést, illetve a várost és a
térséget. Furcsa kimondani, és én is most döbbentem rá, hogy a hatodik választáson vagyok túl. Szeretném
megragadni az alkalmat a képviselö-testület nyilvánosságát is kihasználva, hogy Dunavarsány minden
polgárának megköszönjem, aki részt vett ezen a választáson, szintén kb. 70 %-osreszvételi aránnyal úgy,
ahogy a térségben és az országban, hiszen mégiscsak a demokrácia ünnepéröl beszélünk a választás
tekintetében. És külön köszönöm a támogatásukat és a bizalmat azoknak, akik továbbra is támogatásukról
biztosítottak engem személy szerint, és bizalmat szavaztak a politikai közösségünknek. Ogy gondolom, hogy
a múlt egyértelmű, bemutatkoznom nem nagyon kell, zsákbamacskát sem tudok, és nem is szeretnék árulni.
Ugyanazon az úton fogom végezni a munkámat a település és a térség vonatkozásában, nem kevésbé pedig
az~ország és nemzet'javára, ahogy eddig tettem. Nagy siker ez mindannyiunk számára, egyértelmü
visszajelzés a térségben és az országban egyaránt. Amihez kellö örömmel és kellö szerénységgel kell



hozzáállni. Külön köszönöm azoknak a képviselö-testületi tagoknak, akik mindent megtettek ezért a sikerért.
Külön lcöszönöm Alpolgármester úmak, aki a kampányt a térség teljes viszonylatában levezényelte. Hálás
vagyok azok irányába, akik még 17 év után sem untak meg engem, illetve azt a gondolatot, amit a
telqmlésünkön, illetve a térségben képviselünk. Polgármester asszony utalt egy-két konkrét dologra. Böven
van feladat és eredmény ezek tekintetében, és böven van elöttünk reménység szerint munka. Három dolgot
szeretnék megemlíteni, ami a városunk, illetve a kormány kapcsolatát illeti. Az iskola, amelynek kapcsán a
rendelet is megszületett, és a pénz is hozzá van társítva. Építészetenjártas szakemberektöl érdeklődve tudom,
hogy 8 tantereín, mai árakon kb. 8 milliárd forint, a dunavarsányi iskolának a költségvetése a tomateremmel
egyutt, ami remélem, hogy Szigethalmon most már a munka fázisába ért, és ezek után a településünkon is el
fog következni. A másik, amiröl már a bölcsöde bejáráson tajékoztattam azokat, akik ott voltak, hogy a
Református Egyházközösségünk elnyerte a 800 millió forintos támogatást a saját bölcsödéjére. Amennyiben
jól haladunk mi is a magunkéval, meg az Önkonnányzat is, akkor a tervezés-engedélyezés folyamatát
párhuzamosan szeretnénk vinni az átminösítés folyamatával. Bízunk benne, hogy ezjárható út, és valamikor
Jovo ilyenkor a valóságos építkezés is megkezdödhet a bölcsőde vonatkozásában. Ami- ha valaki nem tudná
- szintén akkora, mint ami mostanában épült, és reménység szerint szeptemberben elkezdi a müködését. A
harmadik pedig, amitöl mindig féltünk egy kicsit, és talán azért is sikerült azokat az eredményeket elémi,
amiket elértünk, mert kicsit negatívan álltam a beruházáshoz is, mert azt éreztem, hogy személyesen is, meg
a település lakosságától is a félelmek, amelyek érkeznek, jogosak. Azt gondolom, hogy mind a projektet
vivöket, és az önkormányzati döntéshozókat meggyöztük a félelmeinkröl, ök meghallották a
"segélykiáltásunkat", úgyhogy most már tényleg arról beszélhetünk, hogy néhány év múlva igazi
agglomerációs elövárosi vasútvonala lesz Dunavarsánynak. Rá fogunk jönni, mint ahogy sok nyugati
városban is így vaimak hosszú évtizedek óta, hogy sokkal egyszerűbb felszállni a vonatra negyedóránként
Dunavarsányban, és 10 éven belül, akár a Kálvin téren leszállni a belvárosban, mondjuk 30 perc alatt. Amijó
hirek érkeztek, hogy a kisátjárón lehajtó-felhajtó, illetve a biciklis, babakocsis átíialadás rendben lesz.
Valahogy szélesedik a kultúrháznál lévö nagy átjáró is. A vasútállomás kömyéke megújul, bővül még
parkolóhelyekkel, akár az autók, akár a biciklik vonatkozásában, és megkapja azokat az aluljárókat, amelyek
a biztonsághoz elengedhetetlenek. A rendelet megjelent, és a tervezés megkezdödik, egészen a Bugyi-
Taksonyi út-Méhes bányai keresztezödésétól az 51-es útig kapunk egy Dunavarsányi-déli elkerillöt, illetve
egy DéÍegyháza-északi elkerülöt, ami mindenképpen azt a részét az életünknek, hogy az átjáró viszonylata
eflehetetlenül a folyamatos lezárt sorompó okán, megoldja. Hiszen a vasút ezen oldalán élök is egy más
irányba tudják elhagyni Budapest felé a települést, és a másik oldalon élök is egy másik iránybanIlletve a
délegyháziaknak egyáltalán nincs szüksége arra, hogy Dunavarsányon keresztül járjanak. Igazából pont az
fog kíalakulni, mint ahogy ma Taksonyt és Dunaharasztit elkeriiljük. Közben a VO-ás projekt nyomvonala is
kijelölésre került, ezzel kapcsolatosan a döntések is megszülettek. Valahol Kunszentmiklós magasságában,
ilfetve attól délre a vonatok többsége - kivéve azokat, amelyek nem budapesti céliránnyal közlekednek -,
amelyek nyugati irányban mennek, átvágnak a Dunán, elkeriilve a fóvárost, ezáltal Dunavarsányt is. Ma arra
szánu'thatunk, hogy maximum annyi teherforgalom marad, mint amennyi most van, és egy prima elövárosi
vonalunk lesz. És igen, az elövárosi vonalnak az a problematikaja, hogy negyedóránként megy a vonat, ezért
értelemszerüen szükség van arra az elkerillöre, illetve a kulönszintű átkelöre, amelynek párhuzamosan kell
épülnie a vasútprojekttel. Ez Igy néz ki nagyvonalakban, ami a következö 3-4 évet meghatározza. Remélem,
hogy addig ezek a vonatpótló buszok valóban ki tudják majd szolgálni az utasokat és ki hidják váltani a
vonatforgalmat. Az is egy elég nagy siker, hogy Dunaharaszti és Taksony érintése nélkül is van elég sok
busz. Ezek azok a pontok, amelyek a kovetkezö idöszakban érintik a települést, illetve a konnányzat
különbözö jövöbeni fejlesztéseit és beruházásait, amely reménység szerint biztonságos kömyezetben tud az
elkövetkezendö években lezajlani. Én pedig mindeközben megteszem azokat a dolgokat, amelyeket ebben és
más projektünkben is meg kell teimem. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást. Jól esett, hogy
Dunavarsányban még a térségben átlagosnál egy kicsivel nagyobb támogatottsággal tudott nünd a politikai
közösségem, mind pedig a személyem nyemi. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a tamogatást
mindenkinek.



Gergoné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen képviselö úmak a szavait, így legyen minden,
ahogy elmondta, és bízunl: beime, hogy így fogunk együtt dolgozni továbbra is egészségben, békében.

BónaZoltan orswggyillési képviselo 17 órakor távotíh az ülésrol.

Knul Andrea képviselo: Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Nagyvarsányi úti kerépársávnál, ahol van
egy S kanyar, ott van egy földút, ami a sóderbányától jön fol, hogy pontosítsuk a helyszlnt, ahova a
közvilágítás ki lett helyezve. Ott olyan szépen száguldoznak az autók, hogy elsöbbségadás kötelező táblát
kéne oda kihelyezni a lakosság biztonságának érdekében. Mert ahogy a sóderes útról feljönnek az
aszfaltosra, nem figyelnek arra, hogy ott kerékpáros, illetve gyalogos forgalom is van.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Az még csak egy mezögazdasági munkálatok alapján kialakult út,
meg ahogy a bányák elindultak ott, azok csinálták, úgymond kitaposták. Még nincs is neve, és nem is
szoktunk csinálni semmit azon az úton, és azok jámak ott, akik a tavakhoz jámak le furödni.

Knul Andrea képviselo: Most már lakóingatlanok is vannak a bányatónál. Most szavaztuk meg egy pár
hónappal ezelött, hogy épülhetnek oda lakóházak is.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen, tudom, hogy vannak ott építkezések azok által, akik
megvásárolták a tavakat. Majd megvizsgáljuk ezeket a dolgokat. Igazából a Nagyvarsányi utcában is vannak
jobbkezes utcák, és ott is száguldoznak, de hála Istennek még nem történt baj, és el tudnak ott lavírozni az
autók. Ott is ugyanilyen fígyelmet kéne fordítani, hogy nem jövök ki a sóderos útra ezerrel, úgyhogy a
legnagyobb baj a türelmetlenség, és a legnagyobb baj a közlekedési morál, tehát a fejekben kellene rendet
teruü, de azt sajnos nem tudunk. Forgalomlassítókat csináltunk a Halász Lajosné utcába is, de nem törödnek
vele, ugyanúgy gyorsan mennek. Az sem megoldás, hogy telerakjuk forgalomlassftó táblákkal a várost, mert
azt sem lehet túlzásba vinni. És hiába tesszük oda, ha nem lesz, aki ellenörizze, hogy Bgyelembe veszik-e az
emberek. De nem felejtjük el, napirenden tartjuk ezt a kérdést.

Mekler Andrea képviselő: A Budapest-Belgrád vasútvonali építkezésre visszatérve nem volt szó a zajfogó
falakról. Az most végűl is lesz, vagy nem lesz? A soroksári részt elolvastam, és a taksonyiakét is, és a
soroksáriak átlátszó falakat szeretnének.

Keresztesi Balázs alpolgármester: Itt is az lesz.

Mekler Andrea képviselő: Köszönöm, csak ennyit szerettem volna kérdezni.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Az nem is volt soha, hogy nem lesz. De az átlátszó még jobban is
néz ki.

dr. Szilágyi Ákos jegyző: Igen, jobban néz ki, de a szakemberek szerint a nem átlátszó falnak sokkal jobb a
hangszigetelö képessége, tehát hangfogás szempontjából hatékonyabb.

Boda Ildikó képviselő: Most már olyan modem technológiák léteznek, hogy pl. a sínek alá is be tudnak
szerelni zajcsökkentőt.



Gergőné Varga Tünde polgármester: Állitólag nagyon korszerű, új mozdonyok és vasúti kocsik fognak itt
közlekedni, és maga az építkezés is körilltekintöen fog megvalósulni, ami már ezeknek a 160 km/h-val
száguldozó szerelvények zaját csillapitani fogja. De igazából csak akkor fogjuk ezt megtapasztalni, amikor
valóban itt fognak jámi ezek a vonatok. Azzal, hogy május 1-jével megszűnik a vonatforgalom, még nem fog
itt semmiféle'építkezés megkezdödni egyébként, de azzal megszűnik az átjárók biztosítása is. A sorompó
nem fog lecsukódni és felnyitódni, viszont fognak állitólag motorvonatokjönni.

Boda Ildikó képviselő: De pont majus 1-jén szűnik meg a vonatközlekedés, amikor az érettségik
kezdödnek? Nem lehetne ezt eltolni legalább 2 héttel?

Gergőné Varga Tünde polgármester: Azt mondták, hogy amíg az iskolai idöszak tart, az az egy hónap
még biztos kemény lesz, aztán belemegyünk a nyárba. Kellett egyhatárt húzni, hát ezt a május 1-j'ét huzták
meg. Abszolút nem tudtunk ezzel kapcsolatban semmit javasolni. Valaki egyébként azt mondja, hogy
érettségi idöszakában kevesebben utaznak, mert a többi diáknak szabadnapot adnak. Jegyző úr kér szót
ügyrendi hozzászóláshoz.

dr. Szilágyi Ákos jegyző: Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel szeretném jelezni, és felhívom a tísztelt
képviselök figyelmét az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezéseire, hogy nincsen a Budapest-Belgrad
vasútvonal projekt napirendre tűzve, és a képviselöi kérdések ügyében is előzetes bejelentéssel kéne élniuk.
Ezért, ha vannak még megbeszélendö dolgok, akkor tísztelettel javaslom, hogy azokra inkább egy külön
képviselői értekezletet lenne célszerű összehívni, mert ma még sok napirendi pontot kell megtárgyalnunk
Külön képviselöi értekezlet keretében, vagy külön napirendben örömmel számol be a Beraházási és műszaki
osztály arról, hogy mik az új információink a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásról.

Gergőné Varga Tünde polgármester; Csak a legszükségesebb dolgokat beszéltük meg. Ha nincs több
felszólalás, akkor térjünk át a napirendi pontok tárgyalására.

1. Javaslat Dunavarsán Város Önkormán zat 2022. évi költsé
önkormán zati rendelet modosítására

etéséről szóló 1/2022. II. 9.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A bizottságok tárgyalták a napiendi pontot, amely arról szól, hogy a
Művelödési ház tartalékba helyezett pénzből gazdálkodik. Most jött el az a pillanat, hogy elég sok pénzbe
keriiltek az eddig megrendezett programok, és megrendezésre kerülnek a városnapok, amire szintén kell
pénzt biztosítanunk. Űgyhogy 15 millió forint átvezetését kérem a Képviselö-testületjóváhagyásával. A
rendelettervezet elfogadása minösített többségi szavazást igényel. Aki egyetért a Dunavarsány Város
Önkormányzat 2022. ~évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9. ) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 17:42
Tipusa: Nyílt
rendelet; EIfogadva
Minősitett



Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazotf O
Távol 2
Összesen 9

Megjegyzés:

Név

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

A Képviselö-testület megalkotta:

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséröl szóló 1/2022. (II. 9. ) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 4/2022. (IV. 13. ) önkormányzati rendeletét

A napirendiponthoz tartow eloterjesztés és rendelettervez. et ajegyzokönyv mellékletét hépezi.

2. Javaslat a Dunavarsán i Rendőrérs 2021. évi tevéken sé éről szóló szakmai beszámoló
elfo adására

Gergőné Varga TUnde polgármester: Köszöntjűk Kovácsné Szabó Márta rendörörs parancsnokot es Király
Andras rendőrkapitány urat. Tegnap a bizottságok szintén tárgyalták a szakmai beszámolót, és bizottsági
ülésen is felmerültek ezek a gyorshajtásos kérdések, amelyekről már ma is szó esett. En csak egyetlen
kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban feltenni, hogy mégis mi a megítélés Dunavarsánnyal kapcsolatban,
hogy rosszabbaJk, vagyjobbak lettünk, az elözö évhez képest a különbözö statisztikai adatok szerint?

Király András rendorkapitány: Üdvözlök mindenlát! Hála Istennek egyre javuló közbiztonságot tudunk
produkálni, és ez köszönhető Őnöknek is, köszönhetö a támogatásaiknak. A közlekedési helyzet viszont nem
javult, és sajnos ez országos szinten is így van. Nagyon leterheltek az útjaink, és ezért Pest megye erre az
évre kiadott egy intézkedési tervet, amihez természetesen nagyon szivesen csatlakoztunk. Az elsödleges
baleseti okokat kellene megszüntetni, és a vezetö ok a gyorshajtás. De mindenképpen azt tudom mondani,
hogy e téren is pozitív irányba fogunk haladni, ha Önök is segítenek. Ehhez hozzátartozik az, hogy fokozni
fogjuk a sebességméréseket, ehhez plusz eszközünk már rendelkezésre áll. Olyan helyeken fogunk
megjelenni, ahol a legbalesetveszélyesebb a gyorshajtás, köztük a Halász Lajosné utca A legegyszerűbb az
lenne. ha mindenki betartaná a közlekedési szabályokat és akkor nem történne baleset. Mert azzal a balesettel
nem kell foglalkoznunk, amit megelőztünk. Úgyhogy a szabályokat tartsuk be, és akkor remélem, hogy amit
elvámak tölünk, azt a 25 baleseti számcsökkentést el tudjuk émi. Mert ugyan csökkent a baleseti szám, de
sajnos a halálos balesetek száma a tavalyihoz képest kettövel nött, és ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen.



Gergőné Varga TUnde polgármester: Én még talán azt szeretném feltenni kérdésként, hogy betöltött-e
minden rendőri állás a városunkban, illetve a körzetben, tehát mennyire nagy a hiány esetleg rendörökböl?
Azért hallunk sok mindent, hogy elhagyják a szakmát, és hogy nem mennek a fiatalok rendöraek.

Király András rendőrkapitány: A város és az örs létszáma majdnem 100 %-san fel van töltve. 1 fö hiány
van, amit nem is tudok százalékban kifejezni. De ajárás területére nézve már nem ilyen kedvezö a helyzet.
Viszont ezeket különböző intézkedésekkel, vezénylésekkel át tudjuk hidalni. En azt mondom, hogy a
közbiztonságot maximálisan tudjuk biztosítani.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Ha nincs a napirendi ponthoz több kérdés, aklcor
szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a Dunavarsányi Rendörörs 2021. évben végzett tevékenységére vonatkozó -jelen határozat meghozatalát
segítö elöterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 17:47
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Összesen 9

Megjegyzés:

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ö8SZ%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

49/2022. IV. 12. számú Ké viselé-testiileti határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsányi Rendorörs 2021.
évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segltö elöterjesztés
melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

10



A napirendi ponthoz tartow eló'terjesztés ajegyzó'konyv mellékletét képezi.

3. Tá'ékoztató a Dunavarsán iNa okrendezvén sorozatról

Gergőné Varga Tünde polgármester: A tegnapi bizottsági ülésen a Müvelődési ház igazgatója
tajékoztatott mínket a már elöre tudott programokról, de a mai napra lebetegedett, úgyhogy nem tud
személyesen részt venni az ülésen. Igazából egyelőre még csak egy nyers vázat kaptunk, még nem tudunk
pontos programot mondani, de a teljes program meg fog jelenni úgyis a Dunavarsányi Napló következö
számában. Ezen még módosítani is lehet, ha valami nem a tervek szerint alakul. Erröl úgysem kell most
határozatot hoznunk, úgyhogyjavaslom, térjünk át a következö napirendi pont tárgyalására.

4. Javaslat az ELOHIM Kft. 2021. évben vé zett ke
beszámoló elfo adására

eleti közszol áltatási tevéken sé éről szóló

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ügyvezetö úr nem tudott eljönni tegnap és ma sem. Viszont
merultek fel kérdések, és azokra a kérdésekre válaszolt, és azokat a válaszokat írásban oda tudjuk adni
azoknak, akik ezt igénylik, illetve akik a kérdéseket feltették. Akkor ezeket majd mindenki megnézi, és én
megkérdezem, hogy elfogadhatjuk-e a szakmai beszámolót. Szavazásra tenném fel a határozati javaslatot.
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft. 2021.
évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés melléklete
szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 17:50
Típusa: 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
Összesen 9 100. 00
Megjegyzés:

Név Voks
Boda Hdikó Igen
Gergöné Varga Tünde Igen
Herczeg Mariann Igen
Keresztesi Balázs Igen
Knul Andrea Igen
dr. Kun László Igen
Mekler Andrea Igen
Nagyné dr. Csobolyó Eszter Távol
Tiefenbeck László Távol

11



50/2022. IV. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az ELOHIM Kegyeleti és
Szolgáltató Kft. 2021. évben végzett tevékenységére vonatkozó -jelen határozat meghozatalát
segítő elöterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgámiester

A napirendi ponthoz tartozó elfflerjesztés ajegyzó'könyv mellékletét képezi.

5. Javaslat a Ma ar Máltai Szeretetszol álat 2021. évben a családi bölcsödében vé zett
tevéken sé éről szóló beszámoló elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap megbeszéltük ezt is a bizottsági üléseken. Nem tudom, hogy
van-e még kérdés Mártikához? Örülünk, hogy vannak nekünk. Parkolással kapcsolatban merültek fel
kérdések, de különösebb más problémánk nincsen.

Knul Andrea képviselő: Én csak egy mondatot szeretnék szólni a gesztenyefák védelmében. Ne legyenek
kivágva, inkább tanítsuk meg a szülöket átmenni a másik oldalra és ott parkolni. Ott van egy csomó parkolási
lehetőségük, söt, még több is lesz. Köszönöm.

Végh Istvánné intézményvezeto: Én is köszönöm szépen ajavaslatot és beszéltünk már erröl, és ez az én
feladatom lesz, hogy a szülökkel ezt lekommunikáljam.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Rendben, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2021. évben a
családi bölcsödében végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés
melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 17:52
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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
Összesen 9 100. 00
Megjegyzés:
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Név
Boda Ildikó
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. Kiin László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

51/2022. IV. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
2021. évben a családi bölcsödében végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat
meghozatalát segitö elöterjesztés melléklete szerintí - szakmai beszámolót elfogadja.

Határidé: azonnal

Felelos: Polgármester

A napirendiponthoz tartow elofeijesztés a jegymTfönyv melléhletét képed

Végh Istvánné intézményrezető: Köszönjük szépen a Képviselo-testület támogatását és nagyon örülunk,
hos' ezzel a támogatással továbbra is tudjuk mi is támogatni a szulőket, és a bölcsödénket fenn tudjuk
tartani, és várjuk továbbra is a picúrokat.

6. Javaslat a Dunavarsán i Város azdalkodási Kft-vel kotött va onkezelési szerződés
felülvizs álatára

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap elmondta Gazdasági osztályvezetö asszony hogy mely
dolgokat kellett kijavítani a sz'erzödésben, és hogy miért kellett ezt felülvizsgálni. Kiván valaki hozzászolm?
Ha nem, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot. Dunavarsány Város Önkormányzatának
Képviselö-testülete
a) 'elfogadja a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-ve) kötendö, jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés melléklete szerinti Vagyonkezelési Szerzödést,
b) feihatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vagyonkezelési Szerzödés aláírására.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 17:53
Tipusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Név
Boda Ildikó

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
TÍefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

52/2022. FV. 12. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) elfogadja a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kötendo, jelen határozat

meghozatalát segitö elöterjesztés melléklete szerinti Vagyonkezelési Szerződest,
b) felhatalmazza aPolgármestert az a) pont szerinti Vagyonkezelési Szerzödés aláírására.

Hataridő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjeszte's ajegywhönyv melléhletét képezi.

7. Javaslat a Város azdálkodásiKft. útkarbantartásidí'ainakfelűlvizs álatára

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Városgazdálkodási Kft. útkarbantartási díjait is megtárgyalta
tegnap a bizottság, ameimyiben nincs hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Városgazdalkodási Kft-vel 2022. febroar 9-én megkötött, "helyi kozutak karbantartása
és tartozékainak fenntartása és karbantartása" tárgyú megállapodás 1. számú módosítását ajelen határozat
meghozatalát segitö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) szerinti megállapodás módosítás aláirására, valamint a további
szükséges intézkedés megtételére.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 17:54
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Összesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

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

53/2022. IV. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testűlete
a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel 2022. febmár 9-én megkötött, "helyi

közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása és karbantartása" tárgyú
megállapodás 1. számú módosítását ajelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés
2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) szerinti megállapodás módositás aláírására,
valamint a további szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendipoitthoi lartozo eloterjes'atés ajegyw'könyv mellékletét képea.

8. Javaslat a DPMV Zrt. 2021. évi beszámolo'ának és 2022. évi üzleti tervének me tár alására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap itt volt Dudás Lajos úr, aki elmondta részletesen a
közgyülésen elhangzottakat, illetve ismertette a különbözö napirendi pontokra történt szavazásokat, és
láthatjuk a különboző számokat, amelyek a DPMV Zrt. üzleti évét tükrözik, illetve megkaptuk a föbb
elöirányzati mutatókat a 2022. évre is. Van-e ehhez valakinek hozzászólása?
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Knul Andrea képviselő: A beszámoló 55. oldalán veszélyes hulladékként van nyilvántartva a 3000
köbméter szennyvíziszap. Ez a szennyvlziszap milyen sűrüséggel, vagy hogy történik annak a
megsemmisltése, vagy hogy keriil elszállftásra?

Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályrezeté: Ezt konténerben elszállítják egy megfelelő
hulladéklerakóra. Összesűrftik, tehát majdnem szárazanyag elszállitás történik.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Kivonják a vizet, azért van letakarva ott, kipárolog a víz, és a
maradékot elszállítják. Itt semmi nem történik vele Dunavarsányban. Ennek az elvitele egykomoly anyagi
teher lesz a cég számára, söt, az iszap kiszedése is egy komoly teher, de ezt a problémát a DPMV Zrt-nek
kell megoldania.

Knul Andrea képviselő: A másik kérdésem a közvízzel, a vezetékes vizzel kapcsolatos. Megint gyakoriak a
csötörések, amik miatt a víz büdös lesz, koszos és zavaros. Az nem várható el a lakosságtól, hogy este 7-töl
11-ig a csapvizet elfolyassa addig, amfg ki nem tisztul a csörendszer és olyan minösegű nem lesz, hogy
sikerüljön egy kisgyermeket megfürdetni. Ermek a problémának a megoldására kapott-e valamilyen
garancíát, vagy lehetöséget, igérvényt az önkormányzat a DPMV Zrt-től?

Gergoné Varga Tünde polgármester: Mi is felháborodtunk, hiszen botrányos bejelentéseket kapunk. Név
és are nélkül, telefonon olyan minösíthetetlen hangnemben kapjuk a kritikát, hogy már sajnálom a
titkárságon ülö kolleganöket, mert nekik kell ezt lekezelni. Én tudom, hogy elszabadulnak az indulatok egy
ilyen helyzetben, csak azért egy kicsit visszafogottabban és emberhez méltóan kénemegnyilvánulni. Holnap
fogunk összeűlni tárgyalni, tobbek között erröl is a DPMV Zrt. üzemigazgatójaval, Istenes Attilával. De a
csötöréseket nem tudjuk szabályozni. Azokról mi nem tehetünk. Nyilvánvalóan ha ezt az Onkormanyzatnak
roják fel, és van valami javítás, vagy új csövek kihelyezése, vagy más anyagi teherrel járó intézkedés, akkor
arról nekünk tajékoztatiíunk kell atestületet, és aztán gondolkodunk rajta, hogy mennyi pénzt fogunk erre
beterrezni. De mivel ilyet nem kaptunk, nyilván azt várjuk el a szolgáltatótól, hogy ezeket a havária
helyezeteket lehetöség szerint minél gyorsabban oldja meg és minél nagyobb nyilvánossagnak teret adó
helyeken közölje ki, és. Tudjuk, hogy mindenki a közösségi oldalakon él tehát, ha ejjel 2-kor megy el az
áram, azt is megtudják az emberek. De attól, hogy valaki kiirja a közösségi oldalra, még a probléma nem
oldódik meg. Ésjavasoltam a DPMV Zrt-nek is, hogy nekünk már létezik kommunikációs szakemberunk,
aki partner ebben, hogy a város közösségi oldalain is közzé tegye a DPMV Zrt. közleményeit. Tehát el kell
beszélgetni a szoigáltatóval, hogy melyek azok a teendök, amelyeket nem lehet nem közölni. Erre fog sor
kerülni a holnapi napon. Ettöl persze nem lesz tisztább, vagy kevésbé hordalékos a víz egy-egyjavltás után,
de a megfelelö és idöben történö kommunikáció talán elveszi ezeknek a helyzeteknek az élét.

Knul Andrea képviselő: Legutóbbi alkalommal este 7-töl 11 -ig ezt lehetett tapasztalni.

Gergőné Varga Tünde polgarmester: Hát igen, de ez még nem jelenti azt, hogy a szolgáltatónak lajtos
kocsit kellenehozni. Sajnos én a saját házamban éltem át egy csötörést összel, és két napig nem volt vizem.
Ez elöfordulhat otthon is bárkivel, hogy valamilyen hiba folytán nem lesz viz. Ez meg, hogy csötörés történt
itt a sarkon, tényleg egy olyan helyzet, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni. Ezt meg kellett csinálni és
szerintem nagyon gyoi-san megcsinálták. Pedig biztos, hogy nem egyszerü dolog, mert ök sincsenek ellátva
többletmunkásokkal, és ez az üzemigazgatóság nem csak Dunavarsányt kezeli.
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Herczeg Mariann képviselő: Annyit mondanék még ehhez, hogy mind a két esetben, ami nagyobb port vert
fel itt atelepülésen, muszaki probléma volt. Egyszer volt, amikor a bölcsöde ivóvizét rakötotték a rendszerre,
és'ott mosatni kellett, most pedig csötörés volt. Én értem, hogy bosszantó, de mi is a településen élürit^ mi is
tapasztaljuk a hatását, ezért szeretném kémi a lakosságot is, hogy ha ilyesnü történik' akkor legyünk egy
kicsit toleránsabbak, és legyen mindenki tűrelemmel addig, anu'g elháritják a hibákat. Mert tényleg igyekszik
a szolgáltató a töle telhetö leggyorsabban kijavítani a hibát, tehát nem napokra zárták el a vizet egy műszaki
prObléma. miatt, hanem pár óra alatt megcsinálták Holnap jönni fog az Istenes Attila és azivóvízszakág
vezetoje is, és tételesen megbeszéljük velük, hogy hogyan tudunk javítani ezen a történeten. De egy picit a
lakosoknak is türelemmel kell lenniük.

Knul Andrea képviselő: Egy év alatt több mint 5 alkalommal történt nálam, hogy ilyen szeimyezett yo lt a

vfz. Es többször is vételeztení ebböl a vízböl minöség szempontjából, mert tényleg sok kosz ülepedett le, túl
sok. Ennek a településnek valahogy meg kéne oldani ezt a vízhálózati problémát. Le szoktam fotózni, de
nem szoktam kiposztolni, de valamikor már nálam is elszáll a bizalom.

dr. Szilágyi Ákos: jegyző: Én laktam a fövárosban több keriiletben. Évente nem egy alkalommal folyt
bamás víz a csapbói. Egy működö hálózatnál elöfordulhatnak hibák, csötörések. Azt mindannyian tudjuk,
hogy mikor épült meg adunavarsányi ivóvíz- és szennyvízhálózat. Eimek a rekonstrukciójat a Képviselö-
testulet már megkezdte, hiszen az Epres utca és kömyékén már volt egy felújítás, és egy gravitációs rendszer
kiépítése. AJckor is elmondtuk, hogy célszerü szakaszosan tervezni a meglévo hálózat rekonstrukcióját, nem
megfeledkezve arról, hogy új lakoterületek is épulnek, tehát ezen felül a bövítessel is foglalkozni kelL
MÍUiárdos nagyságrendu"kiadásokr61 van szó/Úgy gondolom, hogy nem kell felteteleznünk azt az
üzemeltetokTOChogy nem akamak, és nem próbálnak szakmailag mindent megtenni annak érdekében, hogy
az ellátás biztonsága megmaradjon a telepiilésünkön. Értem én a felháborodást, de attól, hogy valaki kiírja a
kozosségi oldalra,"nem~fog megoldódni'a probléma, mert az nem az üzemeltetonek az ugyfelszolgálati
oldala. Azonnal be kell jelenteni a hibát az üzemeltetönek. A Hivatal Beruházási és Műszaki Osztálya, illetve
a'titkársaga sem ügyfelszolgálata a DPMV Zrt-nek. Ha ide érkezik a bejelentés,̂  mi továbbitjuk az
üzemeltetöhöz, de ittmár idöveszteség vm. Tehát bölcsebb dolog az üzemeltetönek telefonálni a probléma
jelentkezésekor azonnal és közvetlenül, majd ök intézkednek, megnézik hogymi okozza a problémát tehát
ebben az esetben nincsen idöveszteség. Aki azt mondja, hogy az Önkormányzat tehetetlen és nem tesz
semmit, az nem mond igazat. Most is fogunk ezekről a problémákról tárgyalni a DPMV Zrt. vezetoségeve^,
és az Onkormányzat minden hatáskörébe tartozó eszközzel fellép annak érdekében, hogy ezek a hibak el
Íegyenek háritva, a problémák meg legyenek oldva. Még egyszer mondom, a kozösségi média a
hangulatkeltésen túl semmire nemjó, ha nem veszik igénybe a hivatalos csatomákat a problémák megoldása
érdekében.

Knul Andrea képviselő: Minden esetben, ha éppen észreveszem, hogy ilyen kommumkáció van a lakosság
feiöl a csoportbm, akkor mindigjelzem, hogy milyen elérhetöségek vannak, és hol találják meg a szükséges
információs bázist a szolgáltatótól.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük. Egyébként a lakosok is sokat tesznek azert, hogy a
szolgáltató mimkavállalói ne unatkozzanak, Uszen arról sem esik soha senum szó, hogy miket dobálna bele a
lefoiyókba és WC-kbe, amik miatt eldugulnak a tisztítóaknák, és hogy mindig vaimak olyan emberek,^ akik
iUegálisan próbálnak vizet vételezni, illetve szennyvizet elvezetai. A napirendi ponthoz van-e még valaküiek
hozzászólása? Ha nincs, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Önkormáiiyzatának Képviselö-testülete a DPMV Zrt. jelen határozat meghozatalát segítö elöteqesztés
mellékletét képezö 202Í. évi beszámolőját, valamint a 2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. Kérem,
szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Meje: 2022. április 12. 18:15
Típusa: Nyllt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Név

Boda Ildikó
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

54/2022. IV. 12. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a DPMV Zrt. j'elen határozat
meghozatalát segitő elöterjesztés mellékletét képezö 2021. évi beszámolóját, valamint a 2022.
évre vonatkozó üzleti terrét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eló'lerjesztés ajegyzokönyv mellékletét képed.

9. Javaslat az önkormán zat által ala ított költsé vetési szervek használatába adott in atlanokra
vonatkozó használati me álla odás 'óváha ására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez is technikai jellegű módosítás. Szerintem szavazhatunk a
határozati javaslatról.

Knul Andrea képviselő: Csak egy kérdésem van. Megnéztem az ingatlanhasználati nyilvántartásban azokat
az ingatlanokat, amelyek az Önkormányzat használatában vannak. Nem láttam, hogy a Polgárok háza,
Civilek háza kinek van a tulajdonában.
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dr. Szilágyi Ákos jegyző: A Polgárok háza az Önkormányzat tulajdonában és a Petöfi Művelödési Ház és
Könyvtár használatában van. Ők hasznositják közösségi színtérként az épületet.

Knnl Andrea képviselő: Köszönöm.

Gergoné Varga Tünde polgármester: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testíilete
a) jováhagyja" az Önkormanyzat által alapított költségvetési szervekkel kötendö, a jelen határozat
me'ghozatafát segítö előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Ingatlan használati szerzodés szövegét.
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segftO elöterjesztés 2. számú
melléUetében meghatározottak szerinti költségvetési sza-vekkel a 2. számú mellékletben meghatározott
ingatlanokra vonatkozóan az Ingatlan használati szerzödéseket megkösse.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:17
Tipusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Voks:
7

o

o

7

o

2

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Megjegyzés
Név
Boda Ildikó
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
TÍefenbeck László

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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55/2022. IV. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) jóváhagyja az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekkel kötendö, a jelen

határozat meghozatalát segitö előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Ingatlan
használati szerződés szövegét.

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2
számú mellékletében meghatározottak szerinti költségvetési szervekkel a 2. számú
mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozóan az Ingatlan használati
szerzödéseket megkösse.

Hataridő: azonnal
Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elöterjesztés ajegyw'konyv mellékletét képezi

10. Javaslat védőnői ál ázat elbírálására és ú' ál ázat kifrásara

Gergőné Varga Tünde polgármester: Megint érvénytelen lett a kiírt pályázahink. Ujra ki fogjuk ími ezt a
pályázatot. Ha nincs ezzel kapcsolatban kérdés, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány V. számú védönöi körzetének védőnöi állásra kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítja.
b) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Védőnöi Szolgálat védőnöi munkakörének ellatására
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: 2022. április 12. 18:17
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:
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Név
Boda Ildikó

Gergoné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesí Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

56/2022. rV. 12. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Önkormány^atának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány V. számú védönöi körzetének védönöi állásra kiírt pályázatot

eredménytelenné iiyilvánítja.
b) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Védönöi Szolgálat védőnöi

immkakörének ellátására a határozat meghozatalát segítö előterjesztés mellékletét képezö
pályázatí felhivás szerint, tekintettel arra, hogy az elözöekben kiirt 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.

Határidő: azoimal
Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjesités ajegyzolcönyv melléhletét hépezi.

11. Tá'ékoztatóa2022. évi civil és s ort ál ázat" elbírálásáról

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Humánpolitikai Bizottság döntött erröl, felkérem Elnök asszonyt,
hogy tajékoztasson minket erről.

Mekler Andrea képviselő: Elég nagy zökkenökkel, de végül is sikerült rendbe tenni minden pályázatot.
Volt. akit többszörösen fel kellett szólítani, hogy még mindig nem megfelelö a benyújtott pályázata. De most
már minden rendben van. Remélhetöleg meg tudjuk tartani a szerzödések aláirásakor azt a tájékoztatót, anure
készülűnk, hogy ne kelljen ugyanezt végig zongorázni majd az elszámolásokkor. Egyetlen pályázat érkezett
a sportpáÍyázatra, a DélegyÍíázi Katare és Sport Egyesülettöl A fennmarado 1 2 millió forintot pedig
átcsoportosítással javasolfjk a Művelödési, Oktatási és Sport Alapityányunknak átadni azzal a kikotéssel,
hogy csak sport jellegű megkeresésre lehessen felhasználni. A civil pályázatra 10 millio fonntunk volt,
melyet pontosan el is tudtunk osztani. Mindenki elött ott vannak az összegek a táblázatb.m. A bizottsági
ülésen egy módosítás volt az elöző javaslatokhoz képest, amelyeket vagy egyhangúan, vagy^ 3-1
szavazataranyban elfogadtunk. Sikeriilt mindenkinek átlagosan 20 %-ot emelni a tavalyi támogatásokhoz
képest. Köszönöm.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a tajékoztatást, Erröl nem kell szavaznunk,
térjünk át a következö napirendi pontra.
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12. Javaslat ala ítván ok támo atására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Két határozat szerepel az elöterjesztésben, de mivel az elobb
eitogzott, hogy 1,2 millió' fonntot a Művelödési, Oktatási és Sport Alapítvány részére áthelyezünk ezáltal
egy harmadikhatározati javaslatot is el kell fogadnia a testíiletnek. ÜgYhogy most szavazásra ter|esztem a
határozati javaslatokat: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Humánpolitikai
Bizottságjavaslatára a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány
a)programjaira150. 000, -Ft, azaz százötvenezer forint támogatást ítél meg a 2022. évi költségvetés civil
szervezetekműködési támogatása elöirányzat terhére.
bYmuködésére 100.000, -Ft, azaz százezer forint támogatást ítél meg a 2022. évi költségvetés
szervezetek működési támogatása elösfmyzstt terhére. ..... ,. . .. ,.,
Tamogató a támogatást 2022. május 31, 'napjáig egy összegben átutalással teljesítL A celok^megvalósítasa
2022. január 1 napjától 2022. december 31. napjáig tart. A támogatási összeggel legkésöbb 2023 január 24
napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási
szerzödés szerint történhet.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:22
Tipusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:

Név

Boda üdikó
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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57/2022. IV. 12. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Humánpolitikai Bizottság
javaslatára a Liza Tanitó Néni a Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány
a) programjaira 150. 000, -Ft, azaz százötvenezer forint támogatást itél meg a 2022. évi

költségvetés civil szervezetek működési támogatása elöirányzat terhére.
b) működésére 100. 000, -Ft, azaz százezer forint támogatást ítél meg a 2022. évi költségvetés

civil szervezetek müködési támogatása elöirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2022. majus 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A célok
megvalósitása 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tart. A támogatási összeggel
legkésöbb 2023. január 24. napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg felhasználása és az
összeggel való elszámolás a támogatási szerzödés szerint történhet.

Határidő: 2022. majus 31.
Felelos: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselo-testulete a
Humánpolitikar Bizottság javaslatára a Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány programjaira 550. 000, -Ft, azaz
ötszázötvenezer forint támogatást itél meg a 2022. évi költségvetés civil szervezelek működési támogatása
elöirányzat terhére.
Támogató a támogatást 2022. majus 31. napjáig egy összegben átutalással teljesiti. A célok megvalósítása
2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáigtart. A támogatási összeggellegkés6bb2023. január24^
napjáig kell elszámolni. A támogatási összeg felhaszaálása és az összeggel való elszámolás a támogatási
szerzödés szerint történhet.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:22
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 85.71 66.67
Nem O 0.00 0.00
Tartózkodik 1 14. 29 11. 11
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott O 0. 00
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:
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Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

dr. Kun László
Mekler Andrea
Knul Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

Távol
Távol

5S/2022. FV. 12. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a HumánpolitikM Bizottság
j7avaslatára ' a Kossuth Lajos Cserkész Alapitvány programjaira 550. 000^-Ft, ^ azaz
ötszázötvenezer forint támogatást ítél meg a 2022. évi költségvetés civil szervezetek műkodési
támogatása elöirányzat terhére. ... .,. "..."
Támogató a támogatást 2022. május 31. napjáig egy összegben átutalással teljesíti. A
megvdosítása 2022. január 1. napjatól 2022. december 31. napjáig tart. A támogatási^összeggel
Íegkésöbb 2023. január 24. napjaig kell elszámolni. A támogatási összeg felhasználása és az
összeggel való elszámolás a támogatási szerzödés szerint történhet.

Határidő: 2022, május 31.
Felelős: Polgánnester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A harmadik határozati javaslat akkor a Muvelodési, Oktatási és
Sport Alapitvinyról szól, amely 1,2 millió forintos támogatásban részesül az alábbi határozatijavaslat
elfogadásaval: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testülete a Humánpolitikai Bizottság
javaslatára _ . "... ",.....
a) a "sport pályázaf'-ra elkülönített összegböl fennmaradt 1 200.000 Ft-ot a Művelödési, Oktatási és Sport
Álapítvány részére adja át kizárólag sportolók pályázatainak támogatására.
b) feThataÍmazza a Polgármestert a támogatási szerzödés alálrására, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Idej'e: 2022. április 12. 18:23
Tlpusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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
Tavol 2 22. 22
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:
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Név
Boda Ildikó
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. Kvn László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

59/2022. FV. 12. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testülete a Humánpolitikai Bizottság
javaslatára

a) a "sport pályázaf'-ra elkülöni'tett összegböl fennmaradt 1 200.000 Ft-ot a Művelödési,
Oktatási és Sport Alapítvány részére adja át kizárólag sportolók pályázatainak
támogatására.

b) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzödés aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére.

Határido:
Felelős:

2022. május31.
Polgármester

A napirendiponthoí tartow elöterjesztés ajegyzökönyv mellékletét képed.

13. Javaslat a Házhoz menő e szeri zoldhulladék elszálli'tasa" tár ú vállalkozási szerzodés
utólaeos ióváhagyására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Megtörtént a zöldhulladék elszállítása Minden éyben vállalja ezt az
Önkormányzat, hogy megfizeti, és a lakosságnak ezt a szolgáltatást bevállalja. A Multiszint Kft. adta a
legalacsonyabb összegű ajánlatot. Úgyhogy énjavasolnám a Multiszint Kfi-nek ezt az összeget megszavazm.
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) jóváhagyja a Multiszint Kft-vel (1201 Budapest Attila u 62) 2022 március 11-én "Házhoz menö egyszeri
zoldhulladék elszállítása" tárgyában megkötött Vállalkozási szerzodést ajelen határozat meghozatalát segltíi
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) az'a) pont szerinti Vállalkozási szerzödés pénzügyi fedezetét nettó 14. 700. 000 forint összegben a 2022.
évi költségvetés terhére biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerintí Vállalkozási szerzödéshez kapcsolódó szukséges
intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:24
Tfpusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Összesen 9
Megjcgyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

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

60/2022. FV. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testűlete
a) jóváhagyia a Multiszint Kft-vel (1201 Budapest Attila u. 62) 2022. máreius 11-én

"Házhoz' menő egyszeri zöldhulladék elszállítása" tárgyában megkötött Vállalkozási
szerzödést ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal;

b) az a) pont szerinti Vállalkozási szerzödés pénzügyi fedezetét nettó 14. 700.000 forint
összegben a 2022. évi költségvetés terhére biztosftja;

c) felhatalmazza a Polgánnestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerzödéshez kapcsolódó
szükséges intézkedések megtételére.

Hataridő: azonnal

Felelős: Polgámiester

A napirendiponthoz tartozó eloterjesztés ajegyw'könyv mellékletét képezi.
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14. Javaslat a DTÖSZ ala ító okirat . avitásának elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez szintén egy formai dolog, mert erröl mar tárgyaltunk, elfogadtuk,
dekülön határozatban kell "elfogadnunk ezeket a kormányzati fankciókat az alábbi határozati javaslattal:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapitó Okiratát a jelen határozat
elfogadását segitö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
b)aDunavarsányés férsége Önkonnányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratában az államháztartasrol
szótó'törvényvegrehajtásárol szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávi.) 5. § (1)
bekezdés f) pontjában szabályozottak alapján a kormányzati funkciók ̂ s^ államháztartási szakágMatok
osztáiyozási rendjeröl szőló 15/2019. (XII. 7~.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2. számú melléklete
szerint az alaptevékenység szakágazati rendet használja:
052020 szennyvíz gyűjtése, kezelése
053020 Szennyezödésmentesítési tevékenységek
063020 víztermelés, - kezelés, - ellátás ,
c) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szeimyviztársulás Alapító Okiratában az Avr 5 § (1) bekezdés
Dponljábanszabalyozottak'alapján a PM' rendelet 1. mellékletében foglalt kormányzati fimkciókat használja:
052020 szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése
052080 szennyvízcsatoma építése, fenntartása, üzemeltetése
053020 Szennyezödésmentesítési tevékenységek
063080 vízellátással kapcsolatos közmü építése, fenntartása, üzemeltetése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás;
d)-felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Alapító Okirat aláirására, valamint a további szükséges
intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:25
Tipusa: 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

Boda Ildikó
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. K.un László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

61/2022. IV. 12. számú Ké viselő-testíileti határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratát a jelen

határozat elfogadását segitö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja; .,...,,., ^, . .."

b) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztarsulás Alapító Okiratában az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozottak alapján a kormanyzati
fünkciók és államháztartásiszakágazatok osztályozási rendjéröl szóló 15/2019. (XII. 7.)
PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2. számú melléklete szerint az alaptevékenység
szakágazati rendet használja:
052020 szennyvíz gyűjtése, kezelése
053020 Szennyezödésmentesítési tevékenységek
063020 víztermelés, - kezelés, - ellátás

c) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulas Alapíto Okiratában az Avr
5. § (Í) bekezdés f) pontjában szabályozottak alapján a PM rendelet 1. mellékletében
foglalt kormányzati fúnkciókat használja:
052020 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 szennyvízcsatoma épitése, fenntartása, üzemeltetése
053020 Szennyezödésmentesítési 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 napirendi ponthoz tartow elSterjesvtés ajegyzökönyv mellékletét képezi.
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15. Javaslat a Köznevelési intézmén ek infrastrukturális fe'lesztései" tár
me álla odás elfo adására

ában háromoldalú

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez az új, 8 tantermes iskolárol szól. A BMSK Zrt., a
Szigetszentmiktósi TankerüÍet es az Önkormányzat közötti megállapodás elfogadásáról van szó. Ezt is
tárgyalta a bizottság.

dr. SzUágyi Ákos jegyző: Ha a megállapodást átolvastátok, akkor láthattátok hogy egy fontos kerdésünkre
egyértelmu választ'kaptunk, hogy kié lesz a felépítmény tulajdonjoga. A tulajdonjog a miénk lesz, de át
foguk adni a Tankerületnek az épületeket vagyonkezelésbe. A megállapodásból egyértelmüen kiderül, hogy
azért vannak az Önkormányzatnak kötelmei, mert mi leszünk a tulajdonosok.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen Jegyzö úr kiegészitését, és amennyiben
szavazhatunk, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képvi selö "testülete
a) a "Működö köznevelési intézmény bövítése - új 8 osztályos iskola" tárgyában megkötendö háromoldalu
megáÍÍapodást a jelen határozat meghozatalát segftő elöterjesztés 1. számú melléklete szerint tartalommal
elfogadja; ..... .. .,, , , ,. _. ^ . . _. ",^: __". _^.
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás aláírására, valamint a további szükséges
intézkedés megtételére.
Kérem ,szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:26
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó
Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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62/2022. IV. 12. számú Ké viselé-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a "Müködö köznevelési intézmény bövítése - uj 8 osztályos iskola" tárgyában

megkötendö háromoldalú megállapodást a jelen határozat meghozatalát segitö
elöterjesztés 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 napirendi ponthot tartow eloterjesstés ajegyzokönyv mellékletét képezi.

16. Javaslat a Né cso ortszobás bolcsőde é ítése Dunavarsán ban" tár ú vállalkozási szerzédés
2. számú módosításának elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Itt egy pótfmanszirozásról van szó, amelyet a Közbeszerzési Hatöság
áÍlásfogTalása alapján megtett az Önkormányzat. Eiméla bemházásnál nem tudta az árat tartaniavá^al^
mert'oÍ'^n'aremeÍesek'történtek. Körbejártuk ezt a kérdést, megkérdeztük, hogy^ezzel nem^kovetimk-e el
wiTumfeÍe'közbeszerzési eljárási hibát, ha próbáljuk végig követni, hogy nullára füssona vállalkozónak az
ezeít'kífizeteUösszege. Pont olyan időben Íett kiírva ez a pályázat, hogy utána elindultak azáremelések, és
azokat nem követteTe a pályázat. Azt még megjósolni sem lehet, hogy a következö bölcsőde kijön-e majd
ennyF'p'énzbol, vagy nem. De az a lényeg, hogy nem ez az elsö ilyen épitkezés, ami belefatott_ebbe_a
heiyzet'be, -hogy ebböl az összegböl lehetetlenség volt kihozni az árát. De ez az építkezes tylajdonkeppen
befejezödött. Xhhoz még van par hét, hogy ezt a váUalkozó teljesen átadja, de lehet mondani, hogy ez^mar
aldmm~dkeszuft, 'amikor bejartuk. A mmöségével és a megvalósítás ütemével teljességgel meg lehetünk
elégedve.

dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ilyen már volt az Önkomiányzat történetében és lehet, hogy nem is az utolsó,
hogyeT6'fogfordulni°Ítt a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerul sor a szerzödés modosítasra
Mivelamódosításnettó összértéke neméri el az eredeti szerzödés értékének 15 %-át - nem egészen 14 %-os
eTterest'jeÍent--, ezért lehet módosítani. Megkerestük a Közbeszerzési Hatósagot és iránymutatást kértünkez
űgyben, és ök adtak egy iránymutatást, amit az elöterjesztéshez csatoltunk, es ami alapján allaspontunk
sz°enntmodosithatóa szerzödés. Kötelességem jegyzöként felhívni tisztelettel a Képviselö-testület figyelmét,
hogy ez iránymutatás. Ha a késöbbiekben bármilyeneljárás indul az Önkormányzattal szemben nemjelenti
azC'hogy'ezkötné a Közbeszerzési Hatóságot. Tehát jelen pillanatban az építoipari - köztudomásu -
áremeÍkedés miatt erre a módosításra lehetöségünk van. Emiatt merjük javasolni tisztelettel ennek a
módosításnak az elfogadását.

Knul Andrea képviselő: A sorompós parkoló csak a bölcsöde nyitvatartási idejében lesz^hasznalható, vagy
eza sorompó le lesz szerelve és az egészségügyi intézmények miatt ott parkolók is használhatják?
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Kovács Aliz Réka beruházási és muszaki osztályvezető: Csak akkor lesz használható, amikor nyitra van a
bölcsöde azért, hogy éjszaka ne ott parkoljanak. Lehet használni mindenkinek, de csak, ha nyitva van a
bölcsöde.

Gergőné Varga Tünde polgarmester: Köszönjűk szépen: Ha nincs több kérdés, akkor szavazásra
terjesztem fel ahatározati javaslatot. Dunavarsány Város ÖnkormányzatmakKépviselö-testülete
a)"a KINAMÉ Kft-vel'(2360 Gyál, Toldi Miklós utca 45. ) 2021 május 5-én megkötott Négy
csoportszobás bölcsöde építése Dunavarsmyban" tárgyú Vállalkozási szerzodés 2. szamú módositását ajelen
határozat meghozatalát segftö elöterjesztés 3. számú melléklete szerint tartalommal elfogadj&,
b)aza)pont szerinti Vállalkozási szerzödés módositás pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetés
átcsoportosításával biztosítja; ,. ... ,,, , , ., _..
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerzödés módositás aláirására, valamint a
további szükséges intézkedés megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:34
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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.(
Távol 2 22.22
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:

Név

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
TÍefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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63/2022. IV. 12. számú Ké viselő-testületl határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a K.INAMÉ Kft-vel (2360 Gyál, Toldi Miklós utca 45. ) 2021. május 5-én megkötött,

"Négy csoportszobás bölcsöde épitése Dunavarsányban" tárgyú Vállalkozási szerzödés 2.
számú módosítását ajelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés 3. számú melléklete
szerint tartalommal elfogadja;

b) az a) pont szerinti Vállalkozási szerzödés módosítás pénzügyi fedezetét a 2022. évi
költségvetés átcsoportosításával biztosítja;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Vállalkozási szerzödés módosítás
aláírására, valamint a további szükséges intézkedés megtételére.

Határidé: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoí tartow eloterjesztés ajegyzóTcönyv mellékletét képezi.

17. Javaslat a 3702/2 hrsz-u kivett hel ' közút elnevezésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a Habitat utca meghosszabbítása tulajdonképpen, ami eddig nem
volt egyértelmüen elnevezve, de a logika azt diktálja, hogy szintén Habitat utca legyen a neve. Szavazásra
terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának
rendjéröl 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 utea elnevezéshez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:34
Tipusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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
Összesen 9 100. 00
Megjegyzés:
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Név

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

64/2022. TV. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testűlete
a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám

megállapításának rendjéröl szóló 12/2014. (XII. 10. ) önkonnányzati 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 napirendipontho'i tartow eloterjeszte's ajegywTiönyv mellékletét képezi.

18. Javaslat a 0159-es hel ra'zi számú út elnevezésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: A következö közterület, ami eddig nem volt elnevezve, a Temesván
utcához kapcsolódó utcácska. Tegnap a bizottsági űlésen kis vita alakult ki róla, és mindenkinek fel volt adva
a házi feladat, hogy gondolkodjon rajta. Nekemjavaslatként beérkezett három utcanév, amivel akár egyet is
tudok érteni. Mivel van Kolozsvári utcánk és Temesvár utcánk is, úgy gondoltam, hogy a Beregszász utca
most aktuális leime. Én ezt az elnevezést fogom feltenni szavazásra, de felmerült még Vági László utca és
Antall Józsefutca elnevezés is, majd a testület szavazással eldönti, hogy melyik legyen.

Boda Ildikó képviselo: Mi a Kodály Zoltán utca elnevezésre gondoltunk, mert ott vannak más zeneszerzöröl
elnevezett uteák is.

A továbbiakban kisehb vita alakul ki az utcák elnevezésérol, amelynek az eredménye, hogy a testület nagy
része a Beregszászi utca elnevezést tartja a legmegfelelöbbnek.
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot aztán majd
megfátjuk, hogy mi lesz az eredmény, hogy elfogadja-e a többség a Beregszászi utca elnevezést, vagy nem:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapitásának
rendjéről szóló 12/2014. (XII. 10.) önkormmyzati 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.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. április 12. 18:40
Tipusa: Nyi'lt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
5

1

1

7

o

2

9

Szav%
71. 42
14. 29
14. 29

100. 00

Ossz%
55. 56
11. 11
11. 11
77. 78

0. 00
22.22

100.00

Név

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

Boda Ildikó
Knul Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

Tart.
Távol
Távol

65/2022. IV. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a közteriiletek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatasának, valamint a házszám

megállapitásának rendjéröl szóló 12/2014. (XII. 10. ) önkormányzati rendeletealapján 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
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A napirendi ponthoz tartow elő'lerjesztés ajegyzokonyv melléhletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgarmester: Köszönöm szépen. A nyílt testületi ülést bezárom, a Képviselo-
testület zárt ülés keretein belül folytatja munkáját.

A nyilt ülés jegyzőkönyve 18 órakor lezárásra kerül.

K. m. f.

w
g$iié Vai^'Tüifíde
polgániK

^ r f.
dr. Szllág

jegyz ./egyzS

Ajegyzokönyv hiteles:

-^K
Mekl rAndrea

képviselő

Boda Ildikó

képviselő
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