
2022. október 27-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai 

 

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

 
141/2022. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

1. Javaslat csoportos földgáz közbeszerzési eljárás megindítására 

2. Javaslat költségtakarékossági terv elfogadására 

3. Javaslat az „52101. jelű országos közút Dunavarsány, Taksonyi úton 

gyalogosátkelőhely tervezése” tárgyú beszerzési eljárás megindítására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

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

 

142/2022. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Boda Ildikó és dr. Kun László képviselőt jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

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

 
143/2022. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) csoportos földgáz közbeszerzési eljárásban vesz részt 2022. november 15. napjáig, 

mint konzorciumvezető; 

b) megbízza a csoportos földgáz közbeszerzési eljárás lebonyolításával az InFend Energy 

Kft-t (1158 Budapest, Késmárk u. 7/b) nettó 900.000 forint + ÁFA összegben, 

melynek pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetés átcsoportosításával biztosítja;  

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti csoportos közbeszerzési eljárásban 

történő részvételhez szükséges dokumentumok aláírására, valamint a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
144/2022. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Dunavarsány Város Önkormányzata 2022. évi módosított Közbeszerzési Tervét a 

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

145/2022. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

A) az elektromos áram és földgáz árának jelentős emelkedése miatt 2022. november 1-jei hatállyal 

az alábbi kiadáscsökkentő takarékossági szabályokat rendelné el visszavonásig a Dunavarsányi Közös 

Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal), a fenntartásában lévő Petőfi Művelődési Ház és 

Könyvtárban és közösségi színterein (továbbiakban: Intézmény), továbbá a fenntartásában lévő 

oktatási-nevelési (óvoda) és személyes gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális 

intézményekben (bölcsőde, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat): 

1. A Hivatal, az Intézmény, az oktatási-nevelési intézmény (óvoda) és a személyes gondoskodást 

gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézmények (bölcsőde, családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat) épületein a funkcionáló napelemek működését felül kell vizsgálni a garantált 

árammegtakarítás érdekében. 

2. A Hivatalban és az Intézményben, valamint a fenntartásában lévő oktatási-nevelési (óvoda) és 

személyes gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben (bölcsőde, 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) át kell térni a hatályos jogi szabályozás keretei között és 

feltételei alapján az átalánydíjas elszámolásról a havi diktáláson alapuló elszámolásra. 

3. A Hivatal átáll a 4 napos munkahétre, úgy, hogy a heti 40 órás munkaidőkeretet hétfőtől-

csütörtökig kell ledolgozni,  

- hétfőn 7.30 órától 18.00 óráig,  

- kedden 7.30 órától 17.00 óráig,  

- szerdán 7.30 órától 18.00 óráig,  

- csütörtökön 7.30 órától 17.00 óráig.  

4. A Hivatalnál az ügyfélfogadási idő a 3. pont szerinti megváltozott munkarend alatt 

- hétfőn 13.00 órától 17.00 óráig, 

- szerdán 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 16.00 óráig, 

- csütörtökön 13.00 órától 17.00 óráig tart. 

5. A kazánt úgy kell programozni a Hivatalnál, hogy  

a) hétfőtől csütörtökig 05.00 óra és 17.30 óra közötti időintervallumban a padlózattól számított 1,5 

méteres magasságban 20 Celsius fok, a 17.30 óra és a másnap 05.00 óra közötti időintervallumban 

a padlózattól számított 1,5 méteres magasságban 18 Celsius fok hőmérséklet legyen; 

b) csütörtökön 17.30 órától a következő hét hétfőn 05.00 óráig a padlózattól számított 1,5 méteres 

magasságban 18 Celsius fok hőmérséklet legyen. 

6. A kazánt úgy kell programozni az Intézménynél, hogy hétfőtől vasárnapig 05.00 óra és 17.30 óra 

közötti időintervallumban a padlózattól számított 1,5 méteres magasságban 20 Celsius fok, a 



17.30 óra és a másnap 05.00 óra közötti időintervallumban a padlózattól számított 1,5 méteres 

magasságban 18 Celsius fok hőmérséklet legyen. 

7. A kazánt úgy kell programozni a Hivatalnál, hogy a 2022. december 22-én 17.00 óra és 2023. 

január 2-án 05.00 óra közötti időintervallumban a padlózattól számított 1,5 méteres 

magasságban 16 Celsius fok hőmérséklet legyen. 

8. A kazánt úgy kell programozni az Intézménynél, hogy a 2022. december 18-án 17.00 óra és 

2023. január 16-án 05.00 óra közötti időintervallumban a padlózattól számított 1,5 méteres 

magasságban 16 Celsius fok hőmérséklet legyen. 

9. A Hivatalban, az Intézményben, a fenntartásában lévő oktatási-nevelési (óvoda) és személyes 

gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben (bölcsőde, családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat) oda kell figyelni, hogy csak a szükséges és elégséges mértékben 

égjenek a világító testek. Azokban a helyiségekben, amit nem használnak, vagy amelyekben 

nem tartózkodnak, le kell kapcsolni a világító testeket. 

10. A Hivatal díszterme péntektől vasárnapig a 5.b) pontban és a 9. pontban foglaltak betartása 

mellett használható esküvői szertartás lebonyolítására. 

11. A Hivatalt – figyelemmel az 3. pontban és az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó helyi 

rendeletben foglaltakra - 2022. december 23-tól 2023. január 1-jéig zárva kell tartani. 

12. Az Intézményt 2022. december 19-től 2023. január 15-ig költségtakarékossági okból zárva kell 

tartani. 

13. A 2022. évben karácsonyi díszkivilágítás Dunavarsányban kizárólag az Intézmény és a hozzá 

kapcsolódó – „Mindenki Karácsonyának” helyt adó - közterületen kerülhet kiépítésre. 

B) az elektromos áram és földgáz árának jelentős emelkedése miatt megnövekedő kiadásainak 

fedezése érdekében a 2022. november havi képviselő-testületi ülésre előterjesztést készíttet a 

gazdálkodó szervezeteket érintően az építményadó mértékének emelésére, amely adóemelés, a 

Képviselő-testület támogató döntésének függvényében, 2023. január 1-jével léphet hatályba. 

C) felhívja a 100%-os tulajdonában lévő Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t, hogy készítse elő a 

költségtakarékossági tervét és terjessze az ügydöntő Felügyelő Bizottsága elé. 

 

Határidő: 2022. november 1. napjától visszavonásig 

Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezetők, Kft. ügyvezető igazgatója 

 

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

 
146/2022. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az „52101. jelű országos közút Dunavarsány, Taksonyi úton gyalogosátkelőhely 

tervezése” tárgyában beszerzési eljárást indít; 

b) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket: 

1. ALTERKER Kft. (1028 Bp., Kövidinka u. 6.); 

2. Értékterv Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.); 

3. INFRATERV Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Orczy út 16. 1. em. 4.); 

4. Innostruktúra Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2.); 

5. iUtak Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Béga u. 11.); 

c) felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, a b) pont szerinti 

ajánlattevők részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


