
JEGYZÖKÖNYV

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2022. július 12-én, 17 órai
kezdettel a Városháza dísztermében megtartott, rendes, nyílt üléséröl.

Pult Név
1 Gergöné Varga Tünde
2 Keresztesi Balázs
5 dr. Kun László

6 Mekler Andrea

7 Nagyné dr. Csobolyó Eszter
9 Tiefenbeck László

10 Boda Ildikó

11 dr. Szilágyi Akos
13 dr. Kiss Istvm

Voks
1

1

1

1

1

1

1

o

o

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön megjelent
képviselöket, biztos vagyok benne, hogy még bövül a kör, de mivel határozatképesek vagyunk,
megnyitom a mai ülést. Jegyzökönyv-hÍtelesítökre szeretnék javaslatot tenni. Keresztesi Balázs és
Nagyné dr. Csobolyó Eszter hitelesítö munkáját szeretném kérni. Amennyiben ezzel a testület
egyetért, kérem, hogy szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje:2022. júliusl2. 17:02
Típusa; Nyílt
határozat; EIfogadva
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

GergÖné Varga Tünde
Keresztesi Balázs

dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefsnbeck László

Herczeg Mariann
Knul Andrea

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

Távol

105/2022. II. 12. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés jegyzökönyvének
hitelesítésére Keresztesi Balázs alpolgármestert és Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselöt
jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: A napirendi pontok megegyeznek a meghívóban közöltekkel:
1. Javaslat a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és új rendeletek megalkotására
2. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. rezsióradíj, valamint konyhaüzemeltetési
díjemelési kérelmének megtárgyalására
3. Javaslat a CO-MEDI-CATUS Kft-vel kötött megbízási szerzödés módosítására
4. Javaslat a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó ivóvíz- és szennyvízvezeték
kiváltásokjóváhagyására
Zárt ülés

5. Javaslat elismerő cím adományozására
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. július 12. 17:02
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
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
Osszesen 9 100.00

Megjegyzés:



Név
Boda Ildikó

Gergőné Varga Tünde
Keresztesi Balázs
dr. Kun László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Herczeg Mariann
Kiiul Andrea

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

106/2022. II. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a szociális rászomltság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és új rendeletek
megalkotására

2. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. rezsióradij, valamint
konyhaüzemeltetési díjemelési kérelmének megtárgyalására

3. Javaslat a CO-MEDI-CATUS Kfi-vel kötött megbízási szerzödés módosítására
4. Javaslat a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó ivóviz- és

szennyvízvezeték kiváltások jóváhagyására
Zárt ülés

5. Javaslat elismerö cím adományozására

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselö-testület

Napirend előtt:

Gergőné Varga Tünde polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szöló
beszámolót mindenki megkapta, ha van valakinek hozzászólása, kérdése, akkor a beszámolóm végén
kérem, tegye meg.
Bankszámla egyenlegeket kaptam meg. A költségvetési számlánkon 188.448. 000 Ft van, és minden
számlán található összeg, de nyilván ezek még nem keriilhetnek fel a költségvetési számlára. Es látom
egy külön számlán a 147. 975. 705 Ft-ot, ami a Petöfi Szabadidö Park TOP pályázat nekünk átutalt
összege, és reméljük, ezt el tudjuk költeni mielöbb.
Események: most nem volt sok esemény a városban az elözö testületi ülés óta. A Dunavarsányi
Tisztavíz Kft. részéről volt egy közgyűlés, ahol bejelentették a Tisztavíz Kft. felmondását a DPMV Zrt
felé, 3 hónapos felmondási idövel. Tehát 3 hónap múlva az öntözöerdö kezelését, illetve a tisztított
szennyvfz kiöntözését ök már nem fogják elvégezni. Nagyon nagy a gondunk-bajunk. Most csak úgy
tünik, hogy ezt szépen, könnyedén bejelentettem, de tényleg nagy goad van. Szinte minden nap
összeülünk, és minden nap beszélünk arról, hogy mi a következő teendő, és mi az, amivel valamilyen
lépést tudunk tenni afelé, hogy ne az önkormányzatokra háruljon ez a feladat. Ezért próbálunk most
hatóságok irányába menni, és jelezni a problémát. Ez egy elég jelentös történés volt az elmúlt
idöszakból. Köztisztviselöi napot tartottunk, szerintem egy kellemes napot töltöttünk el együtt, ahol
mindenki jól érezte magát. Jövö hét után két hét igazgatási szünet lesz. Programokról tudok még
beszámolni.



Tegnap a bizottsági ülésen megkapta mindenki a meghívóját a Dunavarsányi Katolikus Plébániában
rendezendö búcsúztatóra, amelyet Sándor atyának fogunk szervezni. Ezjúlius 30-án, szombaton, 18
órakor lesz. Van elottem egy másik meghívó, amit pedig a Dunavarsányi Petofi Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója küldött ma. Igazgató asszony egy zenés bordélutánra invitálja a képviselőket
július 23-án, 17 órára.

Knul Andrea képviselö és Herczeg Maríann alpolgármester 17^ órakor megérkezik az ülésre^ a
szavazo/í száma 9fóre emelkedik.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselő: A református gyülekezetimkben nagy dolog történik, ami
már folyamatban van hónapok óta, hiszen új lelkész házaspár került hozzánk kirendelésre. Es úgy
tünik, hogy a lelkészválasztas hivatalos útja ezúton megkezdödött. Ez azt jelenti, hogy július 24-én
lesz a gyülekezetünkben a lelkészválasztás. A meghívók és a presbiteri levelek postázása folyamatban
van. Ezúton is kérem mindazokat, akik a gyülekezeti életünkben tagsággal rendelkeznek, hogy erre a
jelentös eseményre legyenek szívesek eljönnL Hiszen a gyülekezetünk választja meg most már
hivatalosan is nagytiszteletű Korsós Tamást, aki a gyülekezetünkben eddig is a szolgálatot püspöki
kirendelés útján ellátta. Akik pedig nem tagok, kérem, hogy hordozzák imádságukban a városunk ezen
közösségét is.
Tegnap a bizottsági ülésen a Müvelődési, Oktatási és Sport Alapítványról már néhany szót szóltam.
Ezt szeretném már csak azért is megerösíteni, mert itt van Igazgató asszony. Erdemes lenne a
napokban az Értéktár kiadványunkkal kapcsolatban osszeülni, és megbeszélni, hogy melyek azok az
értékek, amelyek eddig szerepeltek a listában, hiszen míndazoknak a fényképes bemutatója fog a
terveink szerint az augusztus 20-án megjelenö könyvünkbe belekerülni, ami még egy óriási munka, de
bízunk benne, hogy tudjuk tartani a határidőt. Ezúton is köszönjük azt a sportalap támogatást, ami a
megmaradt összegböl hozzánk került, amelynek egy része az önkormányzati vezetöség iránymutatása
alapján már támogatásokra folyósftásra került. Erkeztek be azóta is támogatási kérelmek, amiket
rendezünk. Volt egy iskolatáska támogatási akció, amelyen évról-évre részt veszünk. A pályázatra újra
jelentkeztünk, sikeresen beadtuk a kérelmet, és reméljük támogatásra méltónak ítéli meg a kiírója.
Ami azt jelenti, hogy 6 családnak tudunk reményeink szerint egy berendezett iskolatáskát adni. Es
nyertünk annyi kiló gyurmát, amennyi egy elsös gyermek súlya. Tehát az Onkormányzat alapitványa
működik, ha bármiben partnerek lehetünk, akkor várjuk a felkéréseket, kérelmeket. Köszönöm.

Gergőné Varga TUnde polgármester: Köszönjük szépen az alapítvány munkáját. Ha nincs több
felvetés, akkor elkezdenénk a rendes testületi ülésünk napirendi pontjait tárgyalni.

1. Javaslat a szociális rászorultsá ala 'án me álla ítható énzbeli és természetbeni

ellátásokról szóló önkormán zatí rendelet felülvizs álatára és ú rendeletek me alkotására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap ezt mindkét Bizottságunk megvitatta. Jegyzö úr
elmondta, hogy milyen szétválasztás és változás történt érdemben a rendeletekben, illetve mi az, amit
már a költségvetésbe megelölegezve beterveztünk. Egy emelés, az idöskori támogatás összege és egy
GYES-kiegészítés összege, ami változott. Tehát egyrészt a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybe vételéröl, valamint a fizetendö térftési dijakról fogunk majd szavazni.

dr. Szilágyi Akos jegyző: Tegnap a Bizottságok javaslatára a záró rendelkezés kiegészült. Amibe
belekerült az, hogy a rendelet hatálybalépése elött megállapított és folyósitott GYES-kiegészités
összegét e rendelet hatálybalépését követö 30 napon beliil felül kell vizsgálni, és a jogosultaknak a
rendelet hatálybalépésének napjától az emelt összegű támogatást kell folyósitani. Tisztelettel kérem,
hogy ezzel a kiegészítéssel alkossák meg a rendeletet.



Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy szavazhatunk-e?
Amennyiben szavazhatunk, minösftett többséggel kell elfogadnunk elöször a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fizetendö téritési díjakról szóló
rendeletet. Kérem, aki egyefért a rendelettervezettel, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje:2022. júliusl2. 17:13
Típusa: Nyílt
rendelet;Elfogadva
Minősített
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
Nemszavazott O 0. 00

Távol O 0. 00
Osszesen 9 100.00

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

GergÖné Varga Tünde
Herczeg Mariann
KeresztesiBalázs

Knul 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fízetendő téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati
rendeletét.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A következö rendelettervezet a gyermekek védelmét bíztosító
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéröl, valamint a fízetendö térítési díjakról szól. Ebben a rendeletben már megjelennek a
bölcsödei térítési díjak is. Aki elfogadja a rendelettervezetet, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje:2022. júliusl2. 17:14
Típusa: Nyilt
rendelet; Elfogadva
Minösített



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%
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 Képviselö-testület megalkotta a gyermekek védelmét biztositó pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fizetendö
téritési díjakról szóló 11/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendeletét.

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés és rendelettervej. etek ajegyzokonyv mellékletét képezih.

2. Javaslat a Dunavarsán ' Város azdálkodási Kft. rezsióradí' valamint kon haüzemeltetési

dí'emelési kérelménck me tár alására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt is hosszasan tárgyalta tegnap a Bizottság.
Gyermekétkeztetéshez most nem lesz hozzányúlva. A rezsióradíjat kell emelnünk ezekkel az
összegekke), amelyek benne szerepelnek az elöttünk lévő táblázatban. Ez több mint 27 millió forintot
jelent a költségvetésböl. Jelen pillanatban még a költségvetésbeli átcsoportosítását nem tudjuk, arról
majd a féléví zárás után fogunk tudní beszámolni, hogy ez az összeg hogyan és honnan fog
átcsoportosításra kerülni a költségvetésben. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem fel a
határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete, mint a
Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 100 %-os tulajdonosa és egyben, mint a szolgáltatások
igénybevevöje
a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú
melléklete szerinti rezsióradíj áremelési kérelmét 2022. július 15. hatálybalépéssel, továbbá a jelen
határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti konyhaüzemeltetési díjának
emelésére irányuló kérelmét 2022. január 1-jére visszamenöleges hatállyal elfogadjaésjóváhagyja.
b) az a) pont szerinti rezsióradíjemelés és konyhaüzemeltetési díj emelés alapján jelentkezö
27. 666. 300 Ft többletköltséget a 2022. évi költségvetés megfelelö átcsoportosításával biztosítja.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. I. féléves költségvetési jelentés tényadatainak ismeretében
intézkedjen a szabad elöirányzatok terhére a b) pont szerinti többletköltség átcsoportosításáról, és a
2022. évi költségvetési rendeletmódositás Képviselö-testület elé terjesztéséről.
d) felhatalmazza a Polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megfételére.
Kérem, szavazzunk.



Szavazás eredménye
Ideje:2022. júliusl2. 17:15
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
Kiml Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
TÍefenbeck László

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

OS8Z%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00
0. 00
0. 00

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

107/2022. II. 12. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete, mint a Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. 100 %-os tulajdonosa és egyben, mint a szolgáltatások
igénybevevöje

a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segltö
elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti rezsióradíj áremelési kérelmét 2022. július
15. hatálybalépéssel, továbbá a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2.
számú melléklete szerinti konyhaüzemeltetési díjának emelésére irányuló kérelmét
2022. január 1-jére visszamenöleges hatállyal elfogadja és jóváhagyja.

b) az a) pont szerinti rezsióradíjemelés és konyhaüzemeltetési díj emelés alapján
jelentkezö 27. 666. 300 Ft többletköltséget a 2022. évi költségvetés megfelelö
átcsoportosításával biztosítja.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. I. féléves költségvetési jelentés tényadatainak
ismeretében intézkedjen a szabad előirányzatok terhére a b) pont szerinti
többletköltség átcsoportosításáról, és a 2022. évi költségvetési rendeletmódosítás
Képviselö-testület elé terjesztéséröl.

d) felhatalmazza a Polgármestert az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határido: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elő'terjesztés ajegywkönyv mellékletét képezi.



3. Javaslat a CO-MEDI-CATUS Kft-vel kötött me bízási szerződés modositasára

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a napirendi pont hasonló, mint amikor Czúth doktomö heti
20 órás rendelési idejéröl kellett szavaznunk. Most a CO-MEDI-CATUS Kft módosítja erre az
óraszámra a rendelési idejét, amit egy szerzödés módositásban kell rögzítenünk. Dunavarsány Város
Önkormányzatának K.épviselö-testülete saját részéről elfogadja a CO-MEDI-CATUS Gyógyító és
Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel 2011. majus 31-én megkötött Megbizási Szerzödés 2. számú
módosítását a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert a szerzödés módositás aláírására, illetve a szükséges
intézkedések megtételére. Ha mindenkinek megfelel így, akkor kérem, hogy szavazzunk erről a
határozati javaslatról.

Szavazás eredménye
Ideje:2022. július 12. 17:16
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
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
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
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Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete saját részéröl elfogadja a
CO-MEDI-CATUS Gyógyitó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel 2011. május 31-én
megkötött Megbízási Szerzödés 2. számú módosftását a jelen határozat meghozatalát
segítö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a
Polgámiestert a szerzödés módosítás aláírására, illetve a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal

Felelös: Polgármester



A napirendi ponthoz tartow elffterjesztés ajegyzó'könyv mellékletét képezi

4. Javaslat a Buda est-Bel ád vasútvonal fe'lesztéséhez ka csolódó ivóvíz- és szenn vízvezeték
kiváltások 'óváha ására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tegnap erről is beszámolt Osztályvezető asszony, hogy
pontosan mit takar ez. A vasút nyomvonala alatt áthúzódó ivóvíz- és szennyvizvezetékeket fogja
kiváltani, és azokat áthelyezni. Remélhetöleg semmi szolgáltatásbeli akadályoztatás nem fog történni
az idö alatt, amíg ezt megcsinálják. Nekünk sok választásunk nincs, mert ezt jóvá kell hagynunk.
Úgyhogy szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselő-testülete
a) "a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás - Soroksár (bez) - Kelebia országhatár -

szakasz fejlesztésének tervezése és kivitelezése" tárgyú vasúti beruházással érintett víziközmű
vezetékek kiváltását támogatja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti víziközmű vezeték közműmegállapodásainak
aláírására utólagos képviselő-testületi jóváhagyási kötelezettséggel, valamint a további szükséges
intézkedések megtételére.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje:2022. július 12. 17:17
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
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter Igen
Tíefenbeck László Igen
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Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) "a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás - Soroksár (bez) - Kelebia

országhatár - szakasz fejlesztésének tervezése és kivitelezése" tárgyú vasúti
beruházással érintett víziközmü vezetékek kiváltását támogatja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti víziközmű vezeték
közműmegállapodásainak alái'rására utólagos képviselö-testületi jóváhagyási
kötelezettséggel, valamint a további szűkséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elöterjesztés ajegyzffliönyv mellékletét képezl.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Ezzel be is fejeztük a nyilt ülésünket,
vendégeínknek köszönöm szépen a megjelenést, a Képviselö-testület zárt ülés keretein belül folytatja
munkáját.

Az ülés jegyzŐkönyve ! 7 órakor lezárásra kerül.

K. m. f.
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