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Készült: Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének 2022. május 10-én, 17" órai
kezdettel a Városháza dísztermében megtartott, rendes, nyílt üléséről.
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1 Gergőné Varga Tünde
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3 Herczeg Mariann
5 dr. Kun László
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11 dr. Szilágyi Akos
13 dr. Kiss István
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön
megjelent képviselöket. Köszönöm szépen, hogy mindenki részt vesz a mai ülésünkön, köszöntöm
vendégeinlcet, és a Hivatal dolgozóit is. Elöször is a jegyzökönyv-hitelesítökre szeretnék javaslatot
tenni. Knul Andrea és Nagyné dr. Csobolyó Esztert képviselö asszonyt kérem fel a jegyzökönyv
hitelesítésére. Amennyiben ezzel egyetértünk, kérem, szavazzunk róla.

Szavazás eredménye
Meje: 2022. majus 10. 17:15
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav°o Össz%
Igen 9 100. 00 100. 00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 9 100. 00 100.00
Nem szavazott O 0. 00

Távol O 0. 00
Osszesen 9 100.00

Megjegyzés:
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70/2022. 10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülésjegyzökönyvének
hitelesítésére Knul Andrea és Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselöketjelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi pontokat szeretném feltenni szavazásra, annyi
módosítással, hogy két napirendi pontot szeretnék elöre venni. A "Javaslat a Medical-Provisor
Központi Orvosi Ugyelet Kft. 2021. évben végzett tevékenységéröl szóló beszámoló elfogadására és
vállalkozási szerzödés módosítására", illetve a "Javaslat a Szigetszentmiklós Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéröl szóló beszámoló elfogadására"
ciműnapirendi pontokat a rendeletek megtárgyalása után javaslom megtárgyalni. Utána a meghívó
szerinti sorrendben haladnánk tovább. Tehát a napirendi pontok a következök lennének:
1. Javaslat az Onkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási

rendelet megalkotására
2. Javaslat az új, egyes védöoltások költségeinek átvállalásáról szóló önkormányzatí rendelet

megalkotására
3. Javaslat a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló helyi rendelet módosítására
4. Javaslat a Medical-Provisor Központi Orvosi Ugyelet Kft. 2021. évben végzett tevékenységéröl

szóló beszámoló elfogadására és vállalkozási szerzödés módosítására
5. Javaslat a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi

tevékenységéröl szóló beszámoló elfogadására
6. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására
7. Javaslat a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására
8. Javaslat Dunavarsány Város Onlcormány^at Dunavarsányi Ovoda-Bölcsode Alapító Okiratának

módosítására

9. Javaslat az Onkormányzat 2021, évben végzett gyermekjóléti és gyennekvédelmi feladatairól
szóló beszámoló elfogadására

10. Javaslat a Dunavarsány Város Onkormányzata és költségvetési intézményeinél 2021. évben
elvégzett ellenörzések tapasztalatairól szóló éves ellenörzésijelentés elfogadására

11. Javaslat kormányzati íünkció törzskönyn nyilvántartásba vételének kezdeményezésére
12. Javaslat Dunavarsány Város településrendezési eszközei részleges módosítására, a volt

marhatelep területére vonatkozólag
13. Javaslat a Dunavarsány 3712-3719 hrsz-ú ingatlanolc megosztására és művelési águk

módosítására

Aki a módosított napirendi pontokkal egyetért, kérem, szavazzon igennel.



Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 17:15
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks:

Igen 9
Nem O

Tartózkodik O
Szavazott 9
Nem szavazott O

Távol O
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10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés napirendjét az
alábbiakban határozza meg:
1. Javaslat az Onkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

zárszámadási rendelet megalkotására
2. Javaslat az új, egyes védöoltások költségeinek átvállalásáról szóló önkormányzati

rendelet megalkotására
3. Javaslat a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló helyi rendelet módosítására
4. Javaslat a Medical-Provisor Központi Orvosi Ugyelet Kft. 2021. évben végzett

tevékenységérol szóló beszámoló elfogadására és vállalkozási szerződés
módosítására

5. Javaslat a Szigetszentmíklós Hivatásos Tüzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi
tevékenységéröl szóló beszámoló elfogadására

6. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kil. 2021. évi beszámolójának
elfogadására

7. Javaslat a Dunavarsányi Tiszfa Víz Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására
8. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzat Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde Alapító

Okiratának módosítására

9. Javaslat az Onkormányzat 2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatairól szóló beszámoló elfogadására

10. Javaslat a Dunavarsány Város Onkormányzata és költségvetési intézményeinél 2021.
évben elvégzett ellenörzések tapasztalatairól szóló éves ellenörzési jelentés
elfogadására



11. Javaslat konnányzati funkció törzskönyvi nyilvántartásba vételének
kezdeményezésére

12. Javaslat Dunavarsány Város településrendezési eszközei részleges módosítására, a
volt marhatelq) területére vonatkozólag

13. Javaslat a Dunavarsány 3712-3719 hrsz-ú ingatlanok megosztására és művelési águk
módosítására

Határidő:

Felelős:

Napirend előtt:

azonnal

Képviselő-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: Mindenki előtt ott van a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tajékoztató, kérem, azt nézze át mindenki, amíg a napirend elött beszélek. A
bankszámla egyenlegról szóló tajékoztató arról szól, hogy a költségvetési számlánkon közel 50 millió
forint található. Van összeg mindegyik számlánkon még, de ezek az összegek képlékenyek, hiszen
visszautalási kötelezettségünk is lehet azokból. Szeretnék egy pár dolgot elmondani az előzö testületi
ülés óta eltelt időszakról. Kicsit már aktívabbak voltak az események, egy ünnepünk is volt, a
Húsvétot is beleértve, amely már minden szempontból és minden helyen megtartható volt. Volt egy
nagyon szép 10 éves évforduló ünneplés. A Csujjogató Táncegyüttes, amelynek támogatást is szavaz
meg a testület minden évben, ünnepelte meg megalakulásának 10. évfordulóját. Nagyon szép,
látványos ürmepséget rendeztek, aki ott volt, biztosanjól érezte magát. Anyák Napját is ünnepeltünk.
Nagyon szép rendezvény volt Nagyrarsányon, most elöször a Petőfi Szabadidö Parkban. Köszönöm a
Petofí Művelödési Ház és Könyvtár munkaját, és mindenki másnak a munkaját, aki bámüt is hozzátett
ennek a rendezvénynek a sikerességéhez. Sok civil szervezetet láttunk, akik sütöttek, megvendégelték
a látogatókat. Sokan kijöttek a rendezvényre, szép idö volt, mindenki jól érezte magát. Volt egy
nagyon szép Anyák Napi műsor, amit a MISA Alapítvány szervezett, ott is szép számban jelentek
meg. A jövöre nézve talán majd arra kell több figyelmet fordítani, hogy ne ütközzenek a különbözö
rendezvényprogramok bizonyos eseményekkel, gondolok itt a misékre és istentiszteletekre. Volt egy
túraterv-beszámoló itt a Hivatal épületében, ami az 51-esen majdan létesulő kerékpárúttal kapcsolatos.
Próbálták a véleményünket kikémi ez ügyben, mert ez majd fontos méríoldkö lesz egyszer az
életunkben. Már tudjuk, hogy a Magyar Közútkezelövel együtt fogják ezt a projektet tárgyalni, és
egyéb más szereplökkel is, akiknek más dolgokban is van kompetenciajuk, pl. körforgalmakkal,
esetleges leágazásokkal, lekanyarodó sávokkal kapcsolatban, fígyelembe véve, hogy hol van gyalogos
forgalom, hogy pl. meg lehessen közelíteni a Forrás Lakópark felöl a buszmegállőt. Bízunk benne,
hogy a tervek úgy készülnek el, és az 51-es út úgy fog átalakulni, hogy a mi javaslatainkat,
véleményünket is figyelembe fogják venni, plusz még a kerékpárút is egyszer létre fog jönni. Úgy
látjuk, hogy sokan idefígyelnek erre a szakaszra, hiszen Budapest kömyéke most elég zsúfolt és
nehezen közlekedhető, föleg amióta nincs vasúti közlekedés, hiszen május 1-jén leállt teljesen a vasúti
közlekedés ezen a vonalon. Innentöl kezdve már csak busz viheti be a városba az utazóközönséget.
Halljuk az anomáliákat, látjuk a bejegyzéseket a közösségi oldalakon. De megmondom öszintén, én
sokkal nagyobb ellenállásra számítottam elözetesen. Persze azért mondják, hogy nehéz bejutni, de
nagyon szépen beszélgetnek egymással az utazók, kérik egymás tanácsát, hogy merre, milyen
buszokkal érdemes utazni. Tehát én elég sok, számomra pozitív bejegyzést látok. Ez a helyzet így
marad, nem várható semmiféle változás se a napokban, se ajövö hónapban, se ajövö évben, úgyhogy
el kell fogadni. A szennyvíztelep rekonstrukciós felújítása több éve folyik, nagyon szépen halad,
elkészültek az épületek és sok más, ami a telepjobb működését biztosítja. Az öntözöerdö kezelése és
teljes befejezése egyelöre még várat magára, és e nélkül ezt a projektet nem lehet lezámi. Kérdés,
hogy ki fogja majd az öntözöerdöt kezelni és üzemeltetni a Tiszta Viz Kft. helyett egy meghatározott
összegért, amit a Szennyvfztársulás, illetve a DPMV Zrt. finanszírozott. Nyilvánvalóan ennek



sokszorosa lesz a mostani munka. Ogyhogy ez űgyben folyamatos egyeztetések folynak, hiszen a
Tiszta Víz Kft. csak egy biztos szerzödés megkötésével tudja tovább vállalni ennek a most létesülendö
40 hektáros öntözőerdönek a kezelését. Ez egy óriási feladat, úgyhogy nem csodálom, hogy ettöl egy
kicsit ódzkodik mindenld. Ma kimentünk megnézni a területet, valóban hatalmas munkát kiván,
úgyhogy ezen egyelöre még megy a vita és huzakodás, hogy ki fogja ezt elvégezni, holott teljesen
egyértelmű, hogy ez a DPMV Zrt. feladata lenne. De sosem csinálta, most sem szeretné csinálni,
viszont pénzt sem szeretne fizetni ezért a feladatért. Megy az egyezkedés, be kell vonni ebbe az ügybe
és meg kell győzni a többi 14 település polgármesterét, ami nem lesz egy egyszerű feladat, mert
minket így is mindenki már egy "élősködő" 6 település társulásának tart. Ha még több pénzt kell erre a
DPMV Zrt-nek kifízetnie, akkor ez egy őrületes nagy vitába és ellenkezésbe fog torkollani. Holnap a
Közútkezelövel is lesz egy tárgyalás az elkerülö úttal kapcsolatban. És lesz egy olyan egyeztetés, ami
a kormány által utólag megszavazott támogatás, amelyböl a felüljáró, aluljáró és egyéb struktúrák
megvalósítása fog történni. Egy fejlesztövel is lesz tárgyalásunk a héten, aki strandot szeretne nyitni a
városban az egyik tónál.
Egy fontos eseményre keriil sor, a támogatási szerzödések civil szervezetek általi aláírására, majus 19-
én. A civil szervezeteknek kimentek a meghívók, az e-mailek, és meglrtuk azt is, hogy szeretnénk
mínél több tájékoztatást adni, Tehát minden civil szervezet küldje a vezetöjét, vagy valakit delegáljon
ide, mert szeretnénk egy tájékoztatást tartani a pályázatokkal és az elszámolásokkal kapcsolatban.
Minden szervezettöl szeretnénk, ha jönne egy delegált. Egy kellemesebb esemény is fog történni
velünk május 26-tól 28-áig a Képviselö-testület egy pár napot egy soproni csapatépítön tölt. Lesz egy
kis más kömyezetben való együttlét, amelyet egyébként minden évben megszavaz a testület. Ez fog
történni május végén, aztán elkezdödnek a különbözö ünnepi megemlékezések és a Dunavarsányi
Napok. Május utolsó vasámapján, 29-én a szokásos Magyar Hösök Napja megemlékezés lesz a Hősök
Terén, 11. 30-kor. Kérem, mindenki jöjjön ki erre, aki teheti. Már a Dunavarsányi Napok keretein
belül, június 2-án közalkalmazotti nap lesz, amire szintén kimennek a különbözö értesítések,
meghívók a közalkalmazottaknak. Június 4-én, szombaton délután a trianoni megemlékezést fogjuk
megtartani. Elötte pénteken is már lesznek programok a Dunavarsányi Napok keretében, amelyekre a
meghívókat meg fogjuk kapni. Ezek azok az események, amelyeket szerettem volna megemlíteni. A
következö képviselő-testületi ülés pedig június 14-én lesz. Napirend elött szeretne valaki valamit
mondani? Dr. Kun László kér szót elsöként.

dr. Kun László képviselő: Köszönöm a szót, én is szeretettel koszöntöm a hallgatóságot. Egy
programra szeretném én is felhívni a fígyelmet, és szeretettel meghívni mindannyiukat. Május 21-én,
délután 2 órától a Willpower Tánc Egyesület fog tartani családi napot és táncbemutatót. Legföképpen
abból a célból, amiért müködünk már 13 éve, hogy a tánc szeretetére felhívjuk a figyelmet. Éppen
ezért hívtunk meg erre az eseményre minden dunavarsányi, tánccal foglalkozó szervezetet Ís. De a
kömyezö településekröl, Dunaharasztiról, Kiskunlacházáról, Áporkáról, Délegyházáról Ís fognakjönni
vendég táncegyesületek. Utána pedig a Művelödési ház segítségével gyerekprogramok lesznek.
Sorversenyek, játékok, lesz büfé, este pedig egy sztárvendég is ellátogat hozzánk, Dr. BRS
személyében, és 18 órától egy kis míní utcabált tervezünk. Mindannyíukat nagy szerefettel várjuk.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen a meghívást. Knul Andrea kér szót.

Knul Andrea képviselő: A vasútépítéssel kapcsolatban volt egy lakossági megkeresés. Kimentek
Gyuláról tervezök a Szamóca köz és Szabadkai köznél lévő ingatlanhoz, hogy oda egy utat akamak
tervezni. Az ráadásul egy magántelek, amihez lalcóház tartozik. A két lakóház között szerettek volna
egy szolgalnü utat nyitni. Onnan 200 méterre van az Epres utca, és inkább oda kéne a teherforgalmat
elterelni. Ez volt a tervek között, és a mémöki asztalon, hogy ott egy utcát nyitnak, és ott a
teherforgalmat akarják lebonyolítani. Kérték tölem a lakók, hogy erre hívjam fel a fígyelmet, hogy
legyen kedves a testíilet erre fígyelni, és amikor lesznek a tárgyalások a BU-BE-vel kapcsolatban,



aklcor Polgármester asszony híyja fel a fígyelmet, hogy egy magánház udvarán keresztül menne ott az
a terrezett út. Ott ne nyissanak szolgalmi utat, hogy teherforgalmat irányitsanak! Onnan 200 méterre
van az Epres utca, és ott tulajdonképpen egy mezögazdasági-vasúti átjáró van, onnan meg lehetne
oldani a közlekedést. Vagy pedig a Vasút sortől a ligetes részröl lehetne megoldani a teherforgalmat.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Jelen pillanatban én nem tudok ilyen tervekröl, pedig nagyon
sok egyeztetést folytattunk. Szerintem erröl még semmilyen hírt nem kaptunk, hogy bármiféle
teherforgalom arra felé elmenne. Amiket most egyeztetünk, azok leginkább a plusz létesitmények
felépítésével kapcsolatos dolgok. Sok-sok helyen leírtuk és lement a TV-ben is, Mosóczi államtitkár úr
jelentette be, hogy plusz pénzt kap ez a projekt, Dunaharaszti és Dunavarsány benne szerepel, hogy
több átjárót kell megvalósítani. Amit most képviselő asszony mondott, meg, hogy melyik út honnan
hova fog menni, erröl még semmiféle információnk nincsen, de ha lesz, akkor természetesen oda
fogunk rá fígyelni.

Knul Andrea képviselő: Ide Gyuláról jött a mémök és terepszemlét tartott ez ügyben, hogy neki
helyrajzi szám szerint ez volt kiadva, a Földhivataltól lekérték, hogy oda majd szolgalmi jogot kell
bejegyeztetni. Itt nézelödött, és megszólították az ott lakók.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A kisajátítások ellen nem nagyon fogunk tudni mit tenni. Ebbe
nem is tudunk beleavatkozni, de abba, hogy merre vezessenek forgalmakat el, csak lesz beleszólásunk.
Mint ahogy már bele is avatkoztunk, mert volt olyan terv, hogy a Kossuth Lajos utcára terelik át az
átmenö forgalmat, amíg az átjárót csinálják, és ezt abszolút elutasítottuk, merthogy lehetetlen, hiszen
itt végig intézmények vannak. Lesz majd egy lámpás kikerülö út, ami el tudja vinni az átmenö
forgalmat. Erröl a részéröl, amit említettél, még nem tudunk, azt még nem ismerjük. De, ha ilyennel
szembesülűnk, akkor mi mindig kérünk egyeztetést, szakemberek jönnek ide, akiket kiviszünk a
helyszínre, és meg kell, hogy nézzék, mi, hogyan van a valóságban. Mint ahogy a Szabadkai utcai
átjárőnál is kijöttek személyesen, és ennek eredményeként nagyon sok mindenben változtak azok a
tervek, amik a tervezoasztalon megszülettek. Ugy gondolom, hogy ilyen ügyekben eddig is nagyon jól
jártunk el.

Knul Andrea képviselő: Van-e hivatalos, vagy félhivatalos információ arról, hogy valójában itt, ezen
a szakaszon mikor kezdödnek el a munkálatok? Csak azért, hogy a lakók, akik ott laknak a vasút
mentén, meq'ék-e elkezdeni a kertjük művelését még az idén, vagy már ne kezdjenek bele?

Gergőné Varga Tünde polgármester: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy erre vonatkozóan
semmiféle prognosztizálás nincs. A buszközlekedésről is két nappal azelött kaptuk meg az információt
és a menetrendet, mielőtt leállt a vasúti közlekedés. De folyamatosan kérjük az információkat, mert
nekünk azt a lakosok felé közölni kell. Ennyit tudunk tenni.

Knul Andrea képviselő: A vízzel kapcsolatban köszönöm szépen a tajékoztatást, hogy most már
elkezdödött. Most olvastam, hogy valahol szaghatás volt az ivóvíznél. Mire kimennek, természetesen a
szaghatás elmúlík, ezt nem lehet szabályozni, meg ledokumentálni se.

Gergőné Varga Tünde polgármester: En is ha megnyitom a zuhanyt, kb. 10 másodpercig van
szaghatás. Mindenki rajta van a témán, Igazgató úr is itt volt ma, elmondta, hogy folyamatosan mossák
át a csöveket, azon vannak, hogy több helyre ezt a szivacsot, meg tolózárakat betegyenek, szóval
dolgoznak rajta, hogy több helyen legyen lehetőség, hogy a csörendszert át tudják mosni, hiszen régiek
a csövek, elöfordulhat benne lerakódás. De bízunk benne, hogy ezt folyamatosan fogja csinálni a
DPMV Zrt.



Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselő: Két felhívást szeretnék a jelenlévök szívére helyezní. Az
egyik a kiskert vonatkozásában, hogy megjelent a Helyi Értéktárunknak a helyi Kertbarát Körrel
közösen tervezett felhivása. Szeretettel várjuk idén is minden kertet gondozó, virágot szeretö,
kömyezetet ápoló polgártársunkat, hogy jelentkezzen erre a versenyünkre. Aminek nem csak az
értékes jutalom és a szép kömyezet az eredménye, hanem az, hogy a helyi gyöztes tovább megy a
Virágos Pest Megye versenyre. Kérem, hogy ennek vigyék el a hírét. A felhívás az újságban is
megjelent, pontosan leírva benne minden információ. A másik dolog is nagyon fontos, miszerint 1+1
% kampány dübörög még május 20-áig, és szeretettel kériink mindenkit, hogy ne feledkezzünk meg az
adónk 1 %-ár61 rendelkezni. Valamely egyháznak vagy civil szervezetnek tehetjük meg mindezt. Ha
nem is most, de vegyük a kezünkbe a telefont, és like-oljuk az erröl szóló dalt, és osszuk meg, amit a
mi felkérésünkre Zezula Tibor írt, és felénekeltek a gyerekek, akik közül számosan dunavarsányiak.
Reméljük, hogy ennek a dalnak eredménye is lesz, úgyhogy kérjük szépen a megosztást, like-olást.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A virágokhoz csak egy megjegyzés, hogy remélem, mindenki
a saját virágaiból fog gazdálkodni, mert elöszeretettel lopják a virágokat a városban. Szinte az összes
azálea eltűnt az Arpád utcából, és az egyéb intézmények el6I. Nagyon örülök, hogy van ízlésük, és
szeretik a virágokat, és nü már tényleg mindent megteszünls, hogy a virágokat megkapják a lakosok,
gondoljunk csak ugye képviselő asszony akciójára az összel leszedett muskátlikkal kapcsolatosan.
Nagyon bánatos vagyok ilyenkor, mert igaz, hogy van egy olyan mondás, hogy virágot lopni nem bűn,
de ezt mégiscsak a mi pénzünkböl vásároljuk, és a hiánya a mi városunk szépségét rontja.

Mekler Andrea képviselő: Egy rendezvényre szeretném meghívni a Képviselö-testűletet és a
jelenlévö vendégeinket is. Két év kihagyás után újra megrendezésre kerül a Wittmann Tamás
Akadémia egyesületi tagságával az RSD OPEN verseny, most szombaton, május 14-én, 9 órától este 7
óráig. 322 nevezés érkezett. A Wittmarm Tamás Akadémia a Dél-Pest megyei kajak-kenu
egyesületeket tartalmazza. De ez a verseny egy szövetségi verseny, tehát az egész ország területéröl
érkeznek versenyzök, 9 éves kortól 18 éves korig, 2000 méteres fütamokkal. Mindenkit szeretettel
vánmk, aki kíváncsi rá.

Gergöné Varga Tünde polgármester; Köszönjűk szépen, tehát gazdag programok elé nézünk.
Megtalálhatja mindenki az érdeklődésének megfelelöt, így biztatok mindenkit, hogy vegyen részt
rajtuk, hiszen ingyenesek, és azért vannak, hogy az itt élö embereknek kedvet csináljanak. Ha nincs
más napirend elötti felszólalás, akkor férjünk át a napirendi pontok tárgyalására.

1. Javaslat az Onkormán zat 2021. évi koltsé
rendelet me alkotására

etésének vé reha tásáról szóló zárszámadási

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap tárgyalták a bizottságok részletesen a napirendi
pontot. Gazdasági osztályvezetö asszony ismertette részletesen a szöveges beszámolót, értelmezve
mindenki számára. Kérdezem, hogy van-e még valakinek valamilyen kérdése a zárszámadási rendelet
tervezettel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazásra terjesztem: aki egyetért a Dunavarsány Város
Onkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetével,
kérem, szavazzon igennel. Arendelet megalkotása minösített többségi elfogadást igényel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. majus 10. 17:50
Típusa: Nyílt
rende!et;Elfogadva
Minösített



Eredmén e Voks:
Igen 9
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 9

Nem szavazott O
Távol O
Osszesen 9

IVÍegjegyzés:

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

Össz%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00
0. 00
0. 00

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igea
Igen
Igen
Igen
Igen

A Képviselö-testülef megalkotfa a Dunavarsány Város Onkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 11.) önkormányzatí rendeletét,

A napirendi ponthoí tarlow elöterjesztés és rendelettervewt ajegyzohönyv mellékletét tépezi.

2. Javaslat az u e es védőoltások költsé einek áh?állalásáról szóló önkormán zatí rendelet

me alkotására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Korábbi években is volt már bizonyos védöoltásokra
támogatásunk. Most ezt kicsit változott. Ebben kértük a háziorvosunknak és védönöknek a segítségét,
tapasztalatát, véleményét, és ennek megfelelően építettük be ezt az Ötféle védöoltást, amire támogatást
adhat az Onkormányzat, egyszeri 10. 000 Ft összegben. Ha a keret kimerül, akkor sajnos tovább már
nem tudunk adni. Akkor az igénylés lehetösége átmegy a következö évre. Nem tudjuk, hogy mennyire
lesz népszerű ez a felhívás, majd meglátjuk, hogy mennyien jelentkeznek rá. Amennyiben nagyon
sokan fognak errejelentkezni, akkor a következö évben több pénzt lehet erre a feladatra elkülöníteni.
Tárgyalták a bizottságok, és elfogadásrajavasolják a Képviselö-testületnek. Amennyiben nincs kérdés,
hozzászólás, szavazásra terjesztem fel a rendelettervezetet. AkÍ az egyes védöoltások költségeinek
átvállalásáról szóló önkormányzati rendelettervezettel egyetért, kérem, szavazzon igennel. A rendelet
elfogadása minősített többségi szavazást igényel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. majus 10. 17:52
Típusa: Nyílt
rende!et;Elfogadva
Minösitett



Eredmén e Voks:
Igen 9
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 9
Nem szavazott O

Távol O
Osszesen 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°o
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz"
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00
0. 00
0. 00

100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

A Képviselő-testület megalkotta az egyes védöoltások költségeinek átvállalásáról szóló 6/2022. (V.
11. ) önkormányzati rendeletét

A napirendi ponthoz tartow elSterjeszlés és rendeleltervewt ajegyw'konyv mellékletét képezi.

3. Javaslat a hel ' közutak kezelésének szabál airól szóló hel i rendelet módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a rendeletmódosítás röviden arról szól, hogy a
továbbiakban a behajtásért nem kérhet az Onkormányzat semmilyen díjat, sajnos ettöl a bevételtöl az
önkormányzatok most elesnek. Nem csak a mienk, hanem az országban az összes. Ezt a rendeletet kell
módosítanunk, és szeretném, ha a Képviselö-testület megszavazná. Aki egyetért a helyi közutak
kezelésénelc szabályairól szóló 4/2020. (III. 11.) önkormányzafi rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelet tervezetével, kérem, szavazzon igennel. A rendelet megalkotása minösített
többségi szavazást igényel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 17:53
Típusa: NyÍlt
rendelet;Elfogadva
Mínösített

Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100. 00 100. 00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 9 100. 00 100.00
Nem szavazott O 0. 00

Távol O 0. 00
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:



Név

Boda Ildikó

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

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

A Képviselö-testület megalkotta a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 4/2020. (III. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2022. (V. 11. ) önkormányzati rendeletét.

A napirendi ponthoz lartow eloterjesztés e's rendelettervezet ajegyzö'konyv mellékletét képezi.

4. Javaslat a Medical-Provisor Köz ontí Orvosi U elet Kft. 2021. évben vé ett

tevéken sé éről szóló beszámoló elfo adására és vállalkozási szerződés módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Megkaptuk a részletes tájékoztatást, alátámasztva statisztikai
adatokkal és mindenféle beszámolóval. A kérdéseket feltettük ügyvezetö úmak a tegnapi ülésen. Van-
e még esetleg valamilyen kérdés, hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz? /Nem hangzik el kérdés. / Ha
nincs, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete a Medical-Provisor Központi Orvosi Ugyelet Kft. 2021. évben végzett
tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete
szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. majus 10. 17:54
Típusa: Nyílt
határozat; Eifogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav°o Ossz°

Igen 9 100.00 100. 00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 9 100. 00 100.00
Nem szavazott O 0. 00

Távol O 0. 00
Osszesen 9 100. 00

Megjegyzés:

Név Voks
Boda Udikó Igen
Gergöné Varga Tünde Igen
Herczeg Mariann Igen
Keresztesi Balázs Igen
Knul Andrea Igen
dr. Kun László Igen
Mekler Andrea Igen

10



Nagyné dr. Csobolyó Eszter
TÍefenbeck László

Igen
Igen

72/2022. . 10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Medical-Provisor Központi
Orvosi Ugyelet Kit. 2021. évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerintí - szakmai beszámolót
elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a határozati javaslat arról szól, hogy a KSH által közzétett
fogyasztói árindex növekedéssel emeljük a vállalkozói dijat. Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete
a) elfogadja a Dunavarsány Város Onkormányzata és a Medical-Provisor Központi Orvosi Ügyelet

Kft. között 2020. november 30. napján létrejött Vállalkozásí szerzödés szerinti vállalkozói díjnak a
Vállalkozási szerzödés II. 1. 13. pontja alapján a KSH által közzétett elözö évi éves fogyasztói
árindex mértékével, azaz 5, 1 %-kal történő emelését.

b) az a) pont szerinti vállalkozói díj emelés Dunavarsány Város Onkormányzatára esö részének
fedezetét a 2022. évi költségvetés átcsoportosításával biztosítja.

c) saját részéröl elfogadja az a) pont szerintí Vállalkozási szerzödésjelen határozat meghozatalát segítö
elöteijesztés 3. számú melléklete szerínti módosítását.

d) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti Vállalkozási szerzödés módosítás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. majus 10. 17:54
Típusa: Nyilt
határozat; Elfogadva
Egyszerű

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott
Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
9

o

o

9

o

o

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

ÖS82%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00
0. 00
0. 00

100.00
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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

73/2022.

Voks
Igen
Igen
Igen

Ige
Igen
Igea
Igen
Igen
Igen

10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) elfogadja a Dunavarsány Város Onkormányzata és a Medical-Provisor Központi

Orvosi Ugyelet Kft. között 2020. november 30. napján létrejött Vállalkozási
szerzodés szerinti vállalkozói dijnak a Vállalkozási szerződés 11. 1. 13. pontja
alapján a KSH által közzétett előzö évi éves fogyasztói árindex mértékével, azaz
5, 1 %-kal történö emelését.

az a) pont szerinti vállalkozói díj emelés Dunavarsány Város Onkormányzatára eső
részének fedezetét a 2022. évi költségvetés átcsoportosításával bíztosítja.
saját részéröl elfogadja az a) pont szerinti Vállalkozási szerzödés jelen határozat
meghozatalát segitő elöterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosítását.
felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti Vállalkozási szerződés módosftás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

b)

c)

d)

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthos, tartow elöterjesüés ajegyzSkönyv meUéUetét képezi.

5. Javaslat a Szi etszentmiklós Hivatásos Tűzoltó arancsnoksá

tevéken sé éről szóló beszámoló elfo adására

2021. évi tűzvédelmi

Gergőné Varga Tünde polgármester: K.öszöntöm körünkben Kovács Zoltán tűzoltóparancsnok urat,
aki a beszámolót készítette. Ez a beszámoló a térségröl szól, nem konkrétan Dunavarsányról, hanem
azokról a településekröl, ahova eljutnak, ahol mentenek, és mindenféle katasztrófaelháritást
elvégeznek.

Kovács Zoltán tűzoltóparancsnok: Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselö-testület és
Tisztelt vendégeki Számomra mindig megtiszteltetés megjelenni egy képviselö-testület elött, hiszen a
nép válaszfotta meg Onöket, és számomra ez nagyon megtisztelö. A beszámolót annyival egészíteném
ki, hogy a 2021. évben az országos föigazgató úr a Szigetszentmiklósi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságot részesítette az Ev Tűzoltóparancsnoksága címben. Ez egy nagyon nagy
megtiszteltetés, hogy olyan országos díjat sikerült elhoznunk, ami a mi parancsnokságunk életében
még nem történt meg, ez volt az elsö. Ha bámülyen kérdés merül fel még a beszámolóval
kapcsolatban, azt örömmel megválaszolom.

12



Gergőné Varga Tünde polgármester: Halljuk, hogy mostanában azért nem olyan népszerű ez a
hivatás, és sokan elhagyják a pályát. Azt szeretném kérdezni, hogy Szigetszentmiklóson mi a helyzet
az állomáimyal, mennyire betöltött a létszám?

Kovács Zoltán tűzoltóparancsnok: Számomra népszerű ez a hivatás, már lassan 30 éve müvelem.
Nagy örömmel mondhatom, hogy mi szinfe 100 %-osan fel vagyunk töltve. Lesznek részek, ahol
leszerelnek, de azok pótlása is folyamatos, tehát nálunk teljesen stabil az állomány, teljesen stabil a
felszerelés, és minden.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt jó hallani. Híszen Onnek nem kell mondani, hogy Pest
megyében talán itt van a legtöbb tennivalója a tüzoltóságnak, kafasztrófavédelemnek, hiszen itt olyan
őrületes forgalom van, ezért föleg balesetek fordulnak elö többször, nem is annyira a "klasszikus"
tüzesetek. Bár abból is van böven, sajnos. Es olyan temüvalók is vannak, amelyek régen nem a
tüzoltóság feladatkörébe tartoztak.

Kovács Zoltán tűzoltó parancsnok: Igen, mindenbe benne vagyunk, de rengeteg tűzesetünk ís van.
Ennek egyik oka, hogy annyira népszerű hely lett, hogy nagyon megnött a lakosságszám. Ezt a
gépjárműforgalmon is lehet látni. Ez annyiban könnyítí a helyzetet a tűzoltóság szempontjából, hogy
nagyobb balesetek nem alakulnak ki a városokban, nem igényelnek tűzoltósági beavatkozást. Föleg
koccanásos balesetek fordulnak elő, ezért a város belsejében nekünk kicsit visszaesett az esetszám.
Viszont sajnos az 51-esen száguldoznak rendesen, otf még vannak súlyos balesetek, föleg a késöi, meg
a hajnalÍ órákban.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Nálunk működik egy nagyon jó önkéntes tüzoltó egyesület.
Feltételezem, hogy ugyanez a véleménye parancsnok úmak is róluk. Ok azért itt sok sokat dolgoznak.
Es azon kívül, hogy ellátják a különbözö katasztrófahelyzetből adódó problémákat és feladatokat, ök
nagyon nagy segítséget jelentenek a városnak, akár rendezvényeken, és minden olyan plusz
feladatellátásban a kömyezö településeken, amelyek nem szorosan a tűzoltóság feladata, de nagyon
készségesek, és nagyon összehangoltan, jól végzik el ezeket a feladatokat.

Kovács Zoltán tűzoltó parancsnok: Igen, kiemelem a Délegyháza-Dunavarsány Onkéntes Tűzoltó
Egyesületet, akik az országban a legtöbbet kivonuló önkéntes tüzoltó csapat. Nagyon jók ezek a kis
önkéntes egyesületek. Ok aktívan részt vettek a viharkárok elhárításában Ís, mert annyira sok esetünk
volt, hogy Össze kellett vonni az utcákat, és a kömyékben az összes települést érintette, úgyhogy volt
olyan, hogy majdnem 200 eset is volt egy-egy vihar alkalmával. Ugyhogy az önkéntesek fantasztikus
munkát végeznek és fantasztíkus nagy segítségetjelentenek számunkra. Ugyhogy, ha támogatják öket,
akkor az nagyon jó.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen, mi is igyekszünk támogatni öket, és a kömyezö
települések is, és ebböl fakadóan tudnak fejlődni Ís, és megvásárolni különbözö felszereléseket.
Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, és várjuk legközelebb ajövö évi beszámolónál. Reméljük,
hogy arra is sor keriilhet. Minél kevesebb esetet kivánok. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor
szavazásra terjesztem fel a határozatí javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-
testülete a Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tűzvédelmi
tevékenységére vonatlcozó, jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét képező
szakmai beszámolót elfogadja. Szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 18:02
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
EgyszerüO
Eredmén e Voks:
Igen 9
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 9

Nem szavazott O

Távol O
Osszesen 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

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00
0. 00
0. 00

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

74/2022. . 10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Szigetszentmiklós
Hivatásos Tüzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tüzvédelmi tevékenységére
vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét képezö szakmai
beszámolót elfogadja.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloíerjesztés ajegyzokönyv mellékletét képezi

6. Javaslat a Dunavarsán Város azdálkodási Kft. 2021. évi beszámoló'ánakelfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szintén olyan jellegű beszámoló van elöttünk a tavalyí évröl,
mint a nagy önkormányzatról. Tehát a Kft. mérlege alapján elkészültek az eredmény kimutatások,
könyvvizsgáló által átnézett beszámolók. Kérték a mérleg szerintí eredményt a fejlesztési tartalékba
elhelyezni, és hogy ezt vegyük bele a határozati javaslatba, úgyhogy ez is bele került.

Herczeg Mariann A Felügyelö Bizottság a Kft. mérlegét megtárgyalta, és elfogadásrajavasolja, és mi
is javasoljuk a testületnek, hogy az eredmény összegét fejlesztési tartalékba helyezze.
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm, ha níncs más hozzászólás, akkor szavazásra
terjesztem fel a határozati javaslatot. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a
Dunavarsányi VárosgazdálkodásÍ Kft. jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét
képező 2021. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, annak kiegészítő mellékletét, valamint a
könywízsgálói jelentést megismerte, és a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2021. évi
beszámolóját 265. 963 eFt-os mérlegföösszeggel, illetve 15. 957 eFt-os mérleg szerintí eredménnyel,
az eredmény 100 %-ának terhére fejlesztési tartalék képzésével elfogadja. Szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 18:04
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%

Igen 9 100. 00 100.00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 9 100. 00 100. 00
Nem szavazott O 0.00

Távol O 0. 00

Összesen 9 100.00
Megjegyzés:

Név Voks

Boda Ildikó 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 Igen
Tiefenbeck László Igen

75/2022. 10. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segitő eloterjesztés mellékletét
képezö 2021. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, annak kiegészítö mellékletét, valamint
a köny^vizsgálói jelentést megismerte, és a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2021.
évi beszámolóját 265. 963 eFt-os mérlegfoösszeggel, illetve 15. 957 eFt-os mérleg szerinti
eredmémiyel, az eredmény 100 %-ának terhére fejlesztési tartalék képzésével elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képvíselö-testület

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegyzokönyv meUékletét képezi.
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7. Javaslat a Dunavarsán i Tiszta Víz Kft. 2021. évi beszámoló'anak elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Itt is megvolt a közgyülés, amelyre Alpolgármester asszonyt
delegáltam. Itt is megvan a beszámoló, a mérieg és núnden eredménykímutatás. A bizottságok
tárgyalták, és elfogadásra javasolják a Képviselö-testületnek. Ha nincs kérdés, hozzászólás, és
elfogadható, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. jelen határozat meghozatalát
segítö elöterjesztés mellékletét képezö 2021. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, illetve annak
kiegészítö mellékletét megismerte, és a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. 2021. éví beszámolóját
elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 18:05
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100.00 100.00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0. 00 0. 00
Szavazott 9 100. 00 100. 00
Nem szavazott O 0. 00

Távol O 0. 00
Összesen 9 100. 00
Megjegyzés:

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

76/2022. 10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Tiszta Víz
KfL jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét képezö 2021. évi
mérlegét, eredmény-kimutatását, illetve annak kiegészítö mellékletét megismerte, és a
Dunavarsányi TisztaVíz Kff. 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Határidö: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesstés ajegyzó'könyv mellékletét képezi.
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8. Javaslat Dunavarsán Város Onkormán zat Dunavarsán

Okiratának módosítására

Ovoda-Bölcsőde AIa ító

Gergőné Varga Tünde polgármester: Megtörtént ennek az alapító okiratnak a módosítása. A
bölcsöde az Ovoda társintézménye lett, és ennek fíiggvényében lettek bizonyos pontok módosítva,
kiegészítve. Itt volt tegnap Ovodavezető asszony és válaszolt a kérdésekre. Jegyző úr elmondta a
jelenlévöknek, hogy pontosan mi változott. Ovodavezetö asszony felé érkezik a jelzés, hogy most
volna itt az alkalom bemutatni a helyettes asszonyt, mert akkor itt most mindenki megismerhetné öt.

Kazatsay Szilvia óvodavezető: Bemutatom Ujvári Barbarát. O lesz a szakmai vezetöje a
bölcsödének. Mostantól van alkalmazásban április 1-jétől, és a szükséges dokumentumokat készítjük.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Jó és eredményes munkát kívánunk
nektek. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot; Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö -testülete
a) 2022. július 1-eí hatállyal jóváhagyja a Dunavarsány Város Onkormányzat Dunavarsányí Övoda-
Bölcsőde Alapító Okiratának -jelen határozat meghozatalát segftö elöterjesztés 1. számú melléklete
szerintí - módosítását,
b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a Magyar
Allamkincstámál szükséges íntézkedések megtételére.
Aki egyetért, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 18:08
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100. 00 100.00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott O 0.00
Távol O 0. 00
Osszesen 9 100. 00

Megjegyzés:

Név Voks
Boda Ildikó 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 Igen
Tiefenbeck László Igen
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77/2022. . 10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) 2022. július 1-ei hatállyal jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat

Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde Alapító Okiratának - jelen határozat
meghozatalát segítö előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - módosítását,

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módositása érdekében a

Magyar Allamkincstámál szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Képviselő-testület

Gergőné Varga Tunde polgármester: A második határozati javaslat: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviselő-testülete
a) 2022. július 1-ei hatállyal jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkonnányzat Dunavarsányi Óvoda-
Bölcsőde - jelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés 2. ízámii melléklete szerinti -
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt AIapító Okiratát,
b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgámiestert a Magyar Államkincstámál a törzskönyvi bejegyzés módosítása
érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 18:08
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks: Szav% Össz%
Igen 9 100. 00 100. 00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0. 00 0. 00
Szavazott 9 100. 00 100.00
Nem szavazott O 0.00
Távol O 0. 00
Osszesen 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
Tiefenbeck László

Voks
Igen
Igen
Igen
Jgen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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78/2022. . 10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) 2022. július 1-eÍ hatállyal jóváhagyja a Dunavarsány Város Onkormányzat

Dunavarsányí Ovoda-BöIcsöde - jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés
2. számú melléklete szerinti - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát,

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a Magyar ÁIlamkincstámál a törzskönyvi bejegyzés

módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezi.

9. Javaslat az Onkormán zat 2021. évben vé zett ermek'ólétí és ermekvédelmi feladatairól
szóló beszámoló elfo adására

Gergőné Varga TUnde polgármester: Itt már a Társulás döntött a gyermekjóléti feladatokról, most
pedig a gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolóval egyesül ez a két beszámoló. Tegnap nem
volt itt intézményvezetö asszony, de ma itt van, és ha bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor most
meg lehet töle kérdezni. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a gyermekek védelméröl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az Onkormányzat
gyermekjólétí és gyermekvédelmÍ feladatainak ellátásáról szóló, jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés mellékletét képezö 2021. évi beszámolót elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. majus 10. 18:09
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav° Ossz%
Igen 9 100. 00 100. 00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott O 0.00
Távol O 0. 00
Osszesen 9 100.00

Megjegyzés;

Név Voks

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Igen
Igen
Igen

A KépvÍselö-testület 9 igen, O nem, O tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:

79/2022. . 10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a gyermekek védelméröl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint az Onkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló,
jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét képező 2021. évi beszámolót
elfogadja.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Képviselö-testület

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegywkönyv mellékletét képezi.

10. Javaslat a Dunavarsán Város Onkormán zata és költsé vetési intézmén elnél 2021. évben
elvé zett ellenörzések ta asztalatairól szóló éves ellenőrzési 'elentés elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Dr. Batka Brigíttának, belsö ellenörünknek az éves
munkájáról van szó. Szerintem elfogadható. Mindent megtett, amit kértünk, söt, azon felül is, és
folyamatosan teljesíti azokat az igényeinket, amelyeket támasztunk felé. Szavazásra terjesztem a
határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képvíselö-testülete Dunavarsány Város
Onkormányzata, a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal, az Onkormányzat költségvetési
intézményei, a nemzetiségi öakormányzatok, valamint az Onkormányzat gazdasági társaságánál 2021.
évben elvégzett ellenörzések tapasztalatairól szóló - jelen határozat meghozatalát segítö előterjesztés
melléklete szerinti - éves ellenörzési jelentést elfogadja. Alá egyetért a határozati javaslattal, kérem,
szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. majus 10. 18:11
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszeru
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100. 00 100. 00
Nem O 0.00 0.00
Tartózkodik O 0. 00 0. 00
Szavazott 9 100. 00 100.00
Nem szavazott O 0.00
Távol O 0. 00
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
Igen
Igen

80/2022. . 10. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete Dunavarsány Város
Onkormányzata, a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal, az Onkonnányzat
költségvetési intézményei, a nemzetiségí önkormányzatok, valamint az Onkonnányzat
gazdasági társaságánál 2021. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló - jelen
határozat meghozatalát segítő elöterjesztés melléklete szerinti - éves ellenörzési jelentést
elfogadja.

Határidő:

Felelos:

azomial

Képviselö-testület

A napirendi ponthoz tartozó elóterjesztés ajegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. Javaslat kormán zati funkció törzskön i n 'lvántartásba vételének kezdcmén ezésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Egy kormányzati funkcióval fogunk bövülni. Szavazásra
terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
kezdeményezi a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét képezö
VáltozásbejelentésÍ kérelemben szereplö kormányzati funkció törzskönyvi nyilvántartásba véfelét, és
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Kérem, indítsuk el a szavazást.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 18:11
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%

Igen 9 100. 00 100. 00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0. 00 0. 00
Szavazott 9 100. 00 100. 00
Nem szavazott O 0.00
Távol O 0. 00
Összesen 9 100. 00
Megjegyzés:
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Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
K.eresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun Laszló
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tíefenbeck László

81/2022.

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

10. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a jelen
határozat meghozatalát segitő elöterjesztés mellékletét képező Változásbejelentési
kérelemben szereplö kormányzati funkció törzskönyvi nyilvántartásba vételét, és
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezi.

12. Javaslat Dunavarsán Város tele ülésrendezési cszközei részle es módosítására a volt

marhatele területére vonatkozóla

Gergőné Varga Tünde polgármester: Jött egy módosítás kérés. Megvizsgálta a Föépítész, ezzel
kapcsolatban írta le a tervezési folyamatokat és a lehetöségeket arra vonatkozóan, hogy napelem
parkot szeretne egy céggel megcsináltatni a Locker féle társaság. Nekik már van egy
településfejlesztési tervűk, de ez most másról szól. Ez még át fog menni sok-sok hatóságon. Jelenleg
nem kell, hogy feltétlenül megvétózzuk ezt, mert a föépítészünk utána nézett, és ezzel nem követünk
el semmiféle olyan hibát, ami a város kárára válna. Ennek a lehetöségnek a véghezvitele nemcsak
rajtunk múlik, de az eredetí szerzödésben továbbra is fenntartjuk azokat a dátumokat, amelyeket
eredetileg meghatároztunk a másik fejlesztésre vonatkozóan. Elsődlegesen azt tartjuk szem elött, hogy
azok a fejlesztések megvalósuljanak, amelyeket közösen megterreztünk. Ez egy kiegészítése annak, és
nyilvánvalóan a továbbiakban is csak azt fogjuk fígyelni, hogy a szerzödésben foglaltak ne akadjanak
el. Ha annak a projektnek a megakadását látjuk, akkor azt mindjárt behozzuk a testület elé, mert
nekünk az a fontos, nem pedig ez. De a két projekf természetesen mehet egymás mellett. Mostjelenleg
lehetséges, hogy erre a határozati javaslatra a testület igent mondjon: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviseIö-testülete
a) támogatja a PURETHAN AG, mint fejlesztö és kérelmezö által benyújtott, a jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés melléklete szerinti telepítési tanulmánytervben bemutatott
kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési
munkák folyamatába való befogadását.
b) tájékoztatja a fejlesztőt a támogatás feltételéröl, miszerint az érdekelt fejlesztö vállalja az
önkonnányzattal kötött településrendezési szerzödés módosítását, valamint a fejlesztés jámlékos és a
megvalósítás tényleges költségeinek viselését.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésröl értesítse a kérelmezöt.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. majus 10. 18:14
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks:
Igen 9
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 9
Nem szavazott O

Távol O
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Kiiul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00
0. 00
0. 00

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

82/2022. . 10. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) támogatja a PURETHAN AG, mint fejlesztö és kérelmező által benyújtott, a

jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés melléklete szerínti telepítési
tanulmányter^ben bemutatott kezdeményezésf, Dunavarsány településrendezési
eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való
befogadását.

b) tajékoztatja a fejlesztöt a támogatás feltételéröl, miszerint az érdekelt fejlesztö
vállalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerzödés módosítását,
valamint a fejlesztés járulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek viselését.

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

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegyzókönyv mellékletét képezi.
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13. Javaslat a Dunavarsán

módosítására

3712-3719 hrsz-ú in atíanok me osztására és művelési á uk

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez az új intézményi területünkröl szól, illetve az iskolaépítés
kapcsán felmerülö ingatlanokra vonatkozó művelési ág módosításról szól. Amennyiben nincs kérdés,
akkor szavazásra teq'esztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete
a) elfogadja ajelen határozat meghozatalát segítö előterjesztés 2. számú melléklete szerinti változásÍ
vázrajz alapjan a Dunavarsány, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718 és 3719 helyrajzi számú
ingatlanok telekmegosztását;
b) a Dunavarsány, 3712 hrsz-ú szántó és 3718 hrsz-ú szántó községi mintatér ingatlan művelési
ágának kivett beépítetlen terület és kivett helyi közút művelési ágra történö átmÍnösÍtése, valamint a
3713, 3714, 3715, 3716, 3717 és 3719 hrsz-ú kivett beépítetíen terület művelési ágú ingatlanokból
kivett helyi közút ingatlan kialakítása mellett dönt;
c) felhatalmazza a Polgármestert a telekmegosztási és az ingatlan-nyilvántartási eljárás
megindítására, a változási vázrajz aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. május 10. 18:15
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 100. 00 100.00
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 9 100.00 100.00
Nem szavazott O 0. 00

Távol O 0. 00
Osszesen 9 100.00

Megjegyzés:

Név Voks
Boda Ildikó Igen
Gergőné Varga Tünde Igen
Herczeg Mariann Igen
Keresztesi Balázs Igen
Knul Andrea Igen
dr. Kun László Igen
Mekler Andrea Igen
Nagyné dr. Csobolyó Eszter Igen
Tiefenbeck László Igen
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83/2022. . 10. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) elfogadja ajelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés 2. s'z. ámü melléklete

szerintí változásí vázrajz alapján a Dunavarsány, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716,
3717, 3718 és 3719 helyrajzi számú ingaflanok telekmegosztását;

b) a Dunavarsány, 3712 hrsz-ú szántó és 3718 hrsz-ú szántó községi mintatér
ingatlan művelési ágának kivett beépítetlen terület és kivett helyi közút művelési
ágra történö átminösítése, valamint a 3713, 3714, 3715, 3716, 3717 és 3719 hrsz-
ú kívett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokból kivett helyi közút ingatlan
kialakítása mellett dönt;
felhatalmazza a Polgármestert a telekmegosztási és az ingatlan-nyilvántartásic)
eljárás megindítására, a változási vázrajz aláírására és az egyéb szükséges
Íntézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjesztés ajegywTiönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi pontok tárgyalását befejeztük, köszönöm szépen a
munkát és a részvételt, mindenkinek további szép estét kívánok, az ülést bezárom.

Az ülés jegyzŐköny^e 18 órakor lezárásra kerül.

K. m. f.

':"^'T'~.

^^ ..

tís^&
r^őné Varga j^indé ̂ ^

polgárméster

^6son<'°.,
^^J. /-^"

dr. Szilágyi A ijSs
^.

iifVS-'-; jegyzo "y
'gyzö

Ajegyzökönyv hiíeles:

Knul Andrea

képviselő
Na né dr. Cso o yó Eszter

képvis
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