
2022. augusztus 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

114/2022. (VIII. 29).) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére dr. Kun László és Tiefenbeck László képviselőket jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

115/2022. (VIII. 29).) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

1. Javaslat a Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti ingatlan bérbeadására  

2. Javaslat a „Multifunkcionális Zöldterület fejl. Dunavarsányban” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására  

3. Javaslat Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep kapacitásbővítése tárgyú közbeszerzési 

eljárás lefolytatására  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

116/2022. (VIII. 29).) számú Képviselő-testületi határozat 

 

 Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti társbérleti szerződést, amely szerint a Dunavarsány 1981 hrsz-ú, 

természetben Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti 70 m2 hasznos alapterületű 

önkormányzati lakás szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt szobáját 

kizárólagos használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz tartozó 1094 m2 

nagyságú földterületét közös használatra, az önkormányzati lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati 

rendelet 23.§-a alapján 2 éves, 2022. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig tartó 

határozott időtartamra, 70.000,- Ft/hó bérleti díjért Szabóné Eszes Erzsébet részére bérbe 

adja. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti bérleti szerződés aláírására és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 



 

117/2022. (VIII. 29).) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú 

melléklete szerinti társbérleti szerződést, amely szerint a Dunavarsány 1981 hrsz-ú, 

természetben Dunavarsány, Sport utca 51. szám alatti 70 m2 hasznos alapterületű 

önkormányzati lakás szerződés mellékletét képező alaprajzon megjelölt szobáját 

kizárólagos használatra, míg a lakás többi helyiségét és a lakáshoz tartozó 1094 m2 

nagyságú földterületét közös használatra, az önkormányzati lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló 1/2019. (II. 1.) 

önkormányzati rendelet 23.§-a alapján 2 éves, 2022. szeptember 1-jétől 2024. 

augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra, 70.000,- Ft/hó bérleti díjért Lőrinc 

Zsuzsanna részére bérbe adja. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti bérleti szerződés aláírására és az 

egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

118/2022. (VIII. 29).) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Multifunkcionális Zöldterület fejl. Dunavarsányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A Pharos 95 Kft. (2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes. 

2. A Petőfi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45.) mindkét részre benyújtott ajánlata 

érvényes. 

3. A Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes. 

4. A Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes. 

5. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Petőfi Park 2022 

Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45.) tette. 

6. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Petőfi Park 2022 

Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45.) tette. 

7. Az eljárás mindkét részre eredményes volt. 

8. Az eljárás 1. részének nyertese a Petőfi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45.). 

9. Az eljárás 2. részének nyertese a Petőfi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45.). 

10. Az ajánlatkérő megjelöli a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

ajánlattevőként az 1. részre a Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.) ajánlattevőt. 

11. Az ajánlatkérő megjelöli a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

ajánlattevőként a 2. részre a Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.) ajánlattevőt. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására és az egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve a Kbt. szerint 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 



119/2022. (VIII. 29).) számú Képviselő-testületi határozat 

 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Áporka Község Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Majosháza Község 

Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületeinek felhatalmazása alapján, mint vezető ajánlatkérő a Kbt. 

115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít a „Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep 

kapacitásbővítése” tárgyában. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat II.11. pontja szerinti döntés 

meghozatalára. 

c) Dunavarsány Város Önkormányzata 2022. évi módosított Közbeszerzési Tervét a jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti eljárással kapcsolatos egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 


