
2022. október 11-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

132/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elismeri, hogy Lang Miklós, 2336 Dunavarsány, Szabadság utca 12. szám alatti lakos 

a Dunavarsány 2084/26 hrsz szám alatt felvett ingatlan 1/1 arányú hányadának 

tulajdonjogát elbirtoklás útján megszerezte, 

b) felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

mellékletét képező „Megállapodás ingatlan elbirtoklásának elismeréséről” elnevezésű 

polgári jogi szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

133/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) hozzájárul a Dunavarsány 019/15 helyrajzi számú, kivett út megnevezésű ingatlan 21 

négyzetméter területű ingatlanrészének Magyar Állam részére történő ingyenes 

átruházásához, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes vagyonátruházásról szóló polgári jogi 

szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

134/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Zs&A 

Egészségügyi és Informatikai Kft-vel 2016. július 19. napján kötött, házi gyermekorvosi 

körzet (ellátási terület) működtetésére és házi gyermekorvosi feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződés jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

mellékletét képező 2. számú módosításához, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási 

szerződés módosítás aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

135/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja az EMERGING Kft. (2336 Dunavarsány, Iskola utca 39.) tulajdonában lévő, 

térítésmentesen felajánlott ivóvízellátó víziközmű-rendszer Dunavarsány Város 

Önkormányzata általi tulajdonba vételét a Hydro-Agro-Bau Kft. (2336 Dunavarsány, 

Bánki Donát utca 6.) és az Orodi Mérnöki Iroda (1202 Budapest, Marót utca 40/b.) 

által készített, „2336 Dunavarsány 51-es főúton lévő 068/90. és 068/91. hrsz. 2 db 

ingatlan szennyvízvezeték és vízvezeték kiépítése” tárgyú átadási dokumentációban 

meghatározott tartalommal; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti víziközmű-rendszer tulajdonba 

vételéről szóló, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú melléklete 

szerinti megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

136/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) saját részéről hozzájárul a Juhász Sándor és Juhász Sándorné tulajdonában lévő 950/1 

hrsz-ú, 963 m² területű kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra bejegyzett 

útszolgalmi jog törléséhez; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti útszolgalmi jog törléséről szóló, a 

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 

megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

137/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) által készített, 

2023-2037. éves időszakra vonatkozó települési ivóvízellátó és szennyvízelvezető 

víziközmű rendszerek teljes (beruházás, felújítás és pótlás) gördülő fejlesztési tervét nem 

fogadja el; 

b) a Vízágazat –Beruházások összefoglaló táblázat tételeire a 2023. évi költségvetés terhére 

nettó 2.000.000 forint pénzügyi fedezetet biztosít; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti döntésről szóló tájékoztató megküldésére a 

Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. és a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) részére, valamint a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 



A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

138/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) által a 

2022-2036. éves időszakra vonatkozó települési ivóvízellátó és szennyvízelvezető 

víziközmű rendszerek teljes (beruházás, felújítás és pótlás) gördülő fejlesztési 

tervének 2022. évre vonatkozó felülvizsgálatát a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti döntésről szóló tájékoztató 

megküldésére a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. és a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) részére, 

valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Zárt ülés:  

 

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

 

139/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére – az ülésről egyéb kötelezettsége miatt távozó Keresztesti Balázs helyett – 

Mekler Andrea képviselőt jelöli ki.  

 

 

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

 

140/2022. (X. 11.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja Szabóné Eszes Erzsébet, a Dunavarsány 1981 hrsz-ú, természetben 

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

lakás társbérlőjének kérelmét, és 2022. október 31. napjával közös megegyezéssel 

megszünteti a 2022. augusztus 29. napján kelt társbérleti szerződést. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti társbérleti szerződés megszüntetés 

és új társbérleti/bérleti szerződés aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


