
JEGYZÖKÖNYV

Készült: Dunavarsány Város Onkormányzata KépvÍselö-testületének 2022. október 27-én 17 óraí
kezdettel a Városháza dísztermében megtartott, rendkívülí, nyílt üléséröl.

Pult Név

1 Gergöné Varga Tünde
3 Herczeg Mariann
5 dr. Kun László

6 Mekler Andrea

7 Nagyné dr. Csobolyó Eszter
8 Knul Andrea

9 Tiefenbeck László

10 Boda Ildikó

11 dr. Szílágyi Akos
13 dr. Kiss István

Voks
1

1

1

1

1

1

1

1

o

o

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, természetesen fontos témák
miatt kellett ezt a rendkívüli testületi ülést összehívni. Elöször is az elözetesen kiküldött napirendi
pontokat szeretném, ha elfogadnánk, amelyek a következök:
1. Javaslat csoportos földgáz közbeszerzési eljárás megindítására
2. Javaslat költségtalcarékossági terv elfogadására
3. Javaslat az "52101. jelű országos közút Dunavarsány, Taksonyi úton gyalogosátkelöhely
tervezése" tárgyu beszerzési eljárás meginditására
Aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október 27. 17:17
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%

Igen 8 100, 00 88. 89
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 8 100.00 88. 89
Nem szavazott O 0. 00

Távol 1 11. 11
Osszesen 9 100.00

Megjegyzés:



Név
Boda IIdikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kiiul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tíefenbeck László

Keresztesi Balázs

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

141/2022. X. 27. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-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

gyalogosátkelöhely tervezése" tárgyú beszerzési eljárás megindftására

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: Alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai
ülésünkön, más hiányzó nincs, 8 fövel határozatképesek vagyunk. Jegyzökönyv-hitelesítésre
szeretném felkémi Boda Ildikó és dr. Kun László képviselöket. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Meje: 2022. október27. 17:18
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100. 00 88.89
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0.00
Szavazott 8 100. 00 88.89
Nem szavazott O 0.00

Távol 1 11. 11
Osszesen 9 100.00

Megjegyzés:



Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Keresztesi Balázs

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

142/2022. X. 27. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére Boda Ildikó és dr. Kun László képviselötjeloli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-festület

1. Javaslat cso ortosfold áz közbeszerzési el árás me indítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Az Infend Kft. képviselöje az imént a bizottsági ülésen
részletesen beszámolt a beszerzésröl tudnivalókról. A lényeg, hogy beszereztetjük és megpróbálunl;
olcsóbban földgázt kapni. Sajnos ennél olcsóbban biztos nem megy, mint ahogy most benne vagyunk
ebben a menedékes csoportos földgáz ellátásban, de hátha sikerül még egy kicsit olcsóbban
beszerezni. Egy csoportos közbeszerzés fog lezajlani, ahol Dunavarsány gesztorként fog müködni. Ez
a rövid történet, és ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel az elsö határozati
javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) csoportos íüldgáz közbeszerzési eljárásban vesz részt 2022. november 15. napjaig, mint
konzorciumvezetö;
b) megbízza a csoportos foldgáz közbeszerzési eljárás lebonyolításával az InFend Energy Kft-t (1158
Budapest, Késmárk u. 7/b) nettó 900.000 forint + AFA összegben, melynek pénzügyi fedezetét a
2022. évi költségvetés átcsoportosításával biztositja;
c) felhatalmazza a Polgánnestert az a) pont szerinti csoportos közbeszerzési eljárásban történö
részvételhez szükséges dokumentumok aláírására, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október27. 17:19
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű



Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O
Távol 1
Összesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Keresztesi Balázs

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Jgen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

143/2022. X. 27. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) csoportos foldgáz közbeszerzési eljárásban vesz részt 2022. november 15. napjáig,

mint konzorciumvezetö;
b) megbízza a csoportos földgáz közbeszerzési eljárás lebonyolításával az InFend

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

Gergőné Varga TUnde polgármester: A második határozati javaslat a Kozbeszerzési Terv
módositásáról szól, amit ezzel a közbeszerzéssel módositunk: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete
a) Dunavarsány Város Önkormányzata 2022. évi módositott Közbeszerzési Tervét a jelen határozat
meghozatalát segitö elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Indítiiatjuk a szavazást.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október27. 17:20
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü



Eredmén e Voks:
Igen S
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8

Nem szavazott O
Távol 1

Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Keresztesi Balázs

Szav"
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

144/2022. X. 27. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) Dunavarsány Város Onkormányzata 2022. évi módositott Közbeszerzési Tervét a

jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja;

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoT. tartozó eló'terjesztés ajegyzó'lcönyv mellékletét liépeü,

2. Javaslat KÖItsé takarékossá i terv elfo adására

Gergőné Varga TUnde polgármester: Ezt a napirendi pontot részletesen kifejtette Jegyzö úr a
bizottsági ülésen. Minden önkonnányzatnak szüksége van egy ilyen tervre. Ezt mindenhol olvastuk,
úgyhogy próbáltunk egyrészt igazodni is a máshonnan hallott takarékossági intézkedésekhez, és
megpróbáljuk a magunk háza taján is ezeket úgy összeállítani, hogy csökkenjenek a kiadásaink, de pl.
a gyerekintézmények - gondolok itt az óvodára, bölcsődére és a gyermekjóléti intézményünkre - ne
sérüljenek.

Knul Andrea képviselo: Egy kérdésem lenne, mert én nem voltam itt a bizottsági ülésen. A
napelemek működésejelenleg aktivizálva van-e, illetve hogy a villanyszámlából kap-e visszatéritést az
Onkormányzat vagy esetleg nullszaldós-e az energiafelhasználás? Kaphatnánk erről valami
tájékoztatást vagy ínformációt?



Kovács Aliz Réka beruházási és muszaki osztályvezető: Azt el tudom mondani, hogy a napelemek
működnek. 3 rendszeren van online nyomkövetés is, amin látszik, hogy van visszatermelés is. Minden
elszámoló számlán van egy sor, amín látszik, hogy mennyi az, amit a szolgáltató levon a fízetendö
díjból, de nem teszi át az egészet, mert nem tudja tározni.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tavaly volt egy ugyanílyen közbeszerzési eljárás áramra, és ez
egyjó dolog volt, mert mi mégjövö év decemberéig ugyanazon az áron kapunk áramot. Másnak már
sokkal magasabb áron adják, és aki most akar áramot beszereztetni, az még sokkal magasabb áron
kapja. Ugyhogy egy kis idöt nyertünk az energiaárak tekintetében. De arról fogalmunk sincs, hogy egy
év múlva mi lesz, de ebben az évben még böven 100 Ft/kW alatt kapjuk az áramot. Mint ahogy az
InFend Energy Kft. képviselöje elmondta, nem volt még precedens arra, hogy vis major helyzetet
jelentett volna be valaki, és reménykedünk, hogy ez továbbra is így lesz, és nem fogják ezt a
szerzodést semmibe venni, és drasztikusan felemelni az energiaárakat.

Knul Andrea képviselő: Esetleg tervezi az Onkormányzat, hogy akkumulátort csatlakoztat a
napelemhez, ami tárolja is a megtermelt áramot?

dr. Szilágyi Akos jegyző: Nem.

Knul Andrea képviselő: Köszönöm.

Gergöné Varga Tünde polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem a tísztelt
Képviselö-testületet, hogy megértéssel fogadja ezt a határozatot, mert a szükséges takarékosság elve
foglaltatik benne. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviselö-testülete
A) az elektromos áram és foldgáz árának jelentös emelkedése miatt 2022. november 1-jei hatállyal

az alábbi kiadáscsökkentö takarékossági szabályokat rendeli el visszavonásig a DunavarsányÍ
Közös Onkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal), a fenntartásában lévö Petöfí
Művelödési Ház és Könyvtárban és közösségi színterein (továbbiakban: Intézmény), továbbá a
fenntartásában lévö oktatási-nevelési (óvoda) és személyes gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi
és szociális intézményekben (bölcsöde, családsegítö és gyermekjóléti szolgálat);
1. A Hivatal, az Intézmény, az oktatásÍ-nevelésÍ intézmény (óvoda) és a személyes gondoskodást

gyújtó gyermekvédelmí és szociális intézmények (bölcsöde, családsegítö és gyermekjóléti
szolgálat) épületein a funkcionáló napelemek müködését felül kell vizsgálni a garantált
árammegtakarítás érdekében.

2. A Hívatalban és az Intézményben, valamint a fenntartásában lévö oktatási-nevelési (óvoda) és
személyes gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szodális intézményekben (bölcsöde,
családsegítö és gyermekjóléti szolgálat) át kell témi a hatályosjogi szabályozás keretei között
és feltételei alapján az átalánydyas elszámolásról a havi diktáláson alapuló elszámolásra.

3. A Hivatal átáll a 4 napos munkahétre, úgy, hogy a heti 40 órás munkaidőkeretet
hétfötöl-csütörtökig kell ledolgozni,

hétfön 7. 30 órától 18. 00 öráig,
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 Ugyfélfogadási idö 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 programozní a Hivatalnál, hogy



a) hétfotől csütörtökig 05. 00 óra és 17. 30 óra közötti idöintervallumban a padlózattól
számitott 1,5 méteres magasságban 20 Celsius fok, a 17.30 óra és a másnap 05.00 óra
közötti idointervallumban a padlózattól számított 1, 5 méteres magasságban 18 Celsius fok
hömérséklet legyen;

b) csütörtökön 17.30 órától a kovetkezö hét hétfön 05.00 óráig a padlózattól számitott 1,5
méteres magasságban 18 Celsius fok hömérséklet legyen.

6. A kazánt úgy kell programozni az Intézménynél, hogy hétfötöl vasámapig 05. 00 óra és 17. 30
óra közötti idöintervallumban a padlózattól számított 1, 5 méteres magasságban 20 Celsius fok,
a 17. 30 óra és a másnap 05.00 óra közötti időintervallumban a padlózattól számitott 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 hömérséklet 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 idöintervallumban a padlózattól számított 1, 5 méteres
magasságban 16 Celsius fok hömérséklet legyen.

9. A Hivatalban, az Intézményben, a fenntartásában lévö oktatási-nevelési (óvoda) és személyes
gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben (bölcsőde, családsegítö és
gyermekjóléti szolgálat) oda kell fígyelni, hogy csak a szükséges és elégséges má'tékben
égjenek a világító testek. Azokban a helyíségekben, amit nem használnak, vagy amelyekben
nem tartózkodnak, le kell kapcsolni a világító testeket.

10. A Hivatal díszterme péntektől vasámapig a 5.b) pontban és a 9. pontban foglaltak betartása
mellett használható esküvői szertartás lebonyolítására.

11. A Hivatalt - fígyelemmel 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-tol 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 töldgáz árának jelentös emelkedése miatt megnövekedö kiadásainak
fedezése érdekében a 2022. november havi képviselö-testületi ülésre elöterjesztést készíttet a
gazdálkodó szervezeteket érintóen az építményadó mértékének emelésére, amely adóemelés, a
Képviselö-testület támogató döntésének fuggvényében, 2023. január 1-jével léphet hatályba.

C) felhivja a 100%-os tulajdonában lévő Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t, hogy készítse elö a
költségtakarékossági tervét és terjessze az ügydöntö Felügyelo Bizottsága elé.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. október27. 17:24
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü



Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8

Nem szavazott O
Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Keresztesi Balázs

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz"
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

145/2022. X. 27. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
A)az elektromos áram és foldgáz árának jelentős emelkedése miatt 2022. november 1-jei

hatállyal az alábbi kiadáscsökkentö takarékossági szabályokat rendeli el visszavonásig a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal), a fenntartásában
lévő Petőfi Művelödési Ház és Könyvtárban és közösségi színterein (továbbiakban:
Intézmény), továbbá a fenntartásában lévö oktatási-nevelési (óvoda) és személyes
gondoskodást gyujtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben (bölcsöde, családsegítö
és gyennekjóléti szolgálat);
1. A Hívatal, az Intézmény, az oktatási-nevelésÍ intézmény (óvoda) és a személyes

gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális Íntézmények (bölcsöde, családsegítö
és gyermekjóléti szolgálat) épületein a funkcionálő napelemek működését felül kell
vizsgálni a garantált árammegtakaritás érdekében.

2. A Hivatalban és az Intézményben, valamint a fenntartásában lévö oktatási-nevelési
(óvoda) és személyes gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális
intézményekben (bölcsöde, családsegítö és gyermekjóléti szolgálat) át kell témi 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 munkaidökeretet
hétfötől-csütörtökig kell ledolgozni,

hétfön 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 idö a 3. pont szerinti megváltozott munkarend alatt
- hétfön 13. 00órátől 17. 00óráig,
- szerdán 8.00 órától 12. 00 óráig és 13. 00 órától 16. 00 óráig,
- csütörtökön 13. 00 órától 17. 00 óráíg tart.



5. A kazánt úgy kell programozni a Hivatalnál, hogy
a) hétfotöl csütörtökig 05.00 óra és 17.30 óra közötti idointervallumban 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 hömérséklet legyen;

b) csütörtökön 17. 30 órától a következö hét hétfön 05. 00 óráig a padlózattól számított
1,5 méteres magasságban 18 Celsius fok hömérséklet legyen.

6. A kazánt úgy kell programozni az Intézménynél, hogy hétfotöl vasámapig 05. 00 óra és
17. 30 óra közötti idöintervallumban a padlózattól számított 1, 5 méteres magasságban 20
Celsius fok, a 17. 30 óra és a másnap 05. 00 óra közötti idöintervallumban a padlózattól
számított 1, 5 méteres magasságban 18 Celsius fok hömérséklet 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 idöintervallumban a padlózattól számított 1,5
méteres magasságban 16 Celsius fok hömérséklet 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 idöintervallumban a padlózattól számított
1, 5 méteres magasságban 16 Celsius fok hőmérséklet legyen.

9. A HÍvatalban, az Intézményben, a fenntartásában lévö oktatási-nevelési (óvoda) és
személyes gondoskodást gyújtó gyermekvédelmi és szociális intézményekben
(bölcsőde, családsegítö és gyermekjóléti szolgálat) oda kell figyelni, hogy csak a
szükséges és elégséges mértékben égjenek a vÍlágító testek. Azokban a helyiségekben,
amit nem használnak, vagy amelyekben nem tartózkodnak, le kell kapcsolni a világitó
testeket.

10. A Hivatal dfszterme péntektöl vasámapig a 5.b) pontban és a 9. pontban foglaltak
betartása mellett használható esküvöi szertartás lebonyolítására.

11. A Hivatalt - fígyelemmel az 3. pontban és az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó
helyi rendeletben foglaltakra - 2022. december 23-tól 2023. január 1-jéig zárva kell
tartam.

12. Az Intézményt 2022. december 19-töl 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
kiépitésre.

B) az elektromos áram és foldgáz áránakjelentös emelkedése miatt megnövekedö kiadásainak
fedezése érdekében a 2022. november havi képviselö-testületi ülésre előterjesztést készíttet
a gazdálkodó szervezeteket érintöen az építményadó mértékének emelésére, amely
adóemelés, a Képviselö-testület támogató döntésének fíiggvényében, 2023. január 1-jével
léphet hatályba.

C) felhívja a 100%-os tulajdonában lévö Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t, hogykészitse
elö a költségtakarékossági tervét és terjessze az ügydöntö Felügyelö Bizottsága elé.

Határidő: 2022. november 1. napjától vísszavonásig
Felelős: Polgármester, Jegyzö, Intézményvezetök, Kft. ügyvezetö igazgatója

A napirendi ponthoz tartom elöterjesvtés ajegyzfflcönyv mellékletét képezi.



3. Javaslat az 52101. 'elű orszá os közút Dunavarsán

tervezése" tár ú beszerzési el'árás me indítására
Takson i úton alo osátkelöhel

Gergőné Varga Tünde polgármester: Erről is beszéltünk a bizottsági ülésen. Elindultunk egy úton,
és szeretnénk másik úton is majd gyalogátkelöhelyeket létesíteni. Majd a jövö évi költségvetés
tervezésekor gondolkodhatunk esetleg következő terveken. Kérem, hogy indítsuk el ezt a beszerzési
eljárást, és próbáljunk ebben elöre lépni, hogy legyen már egy jó tervünk. Ha nincs kérdés, akkor
szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
K.épviselö-testülete
a) az "52101. jelű országos közút Dunavarsány, Taksonyi úton gyalogosátkelöhely tervezése"
tárgyában beszerzési eljárást indít;
b) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevönek az alábbi cégeket:

1. ALTERKER Kft. (1028 Bp., Kövidinka u. 6. );
2. Ertékterv Kfi. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84. );
3. INFRATERV Mémöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Orezyút 16. 1. em. 4. );
4. Innostruktúra Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2. );
5. iUtak Méraökiroda Kft. (2030 Erd, Béga u. 11 .);

c) felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, a b) pont szerinti ajánlattevök
részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges íntézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Idej'e: 2022. október27. 17:25
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks: Szav% Ossz'o
Igen 8 100. 00 88. 89
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott O 0. 00

Távol 1 11. 11
Osszesen 9 100. 00
Megjegyzés:
Név Voks
Boda Ildikó Igen
Gergöné Varga Tünde Igen
Herczeg Mariann Igen
Knul Andrea Igen
dr. Kun László Igen
Mekler Andrea Igen
Nagyné dr. Csobolyó Eszter Igen
Tiefenbeck László Igen
Keresztesi Balázs Távol
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146/2022. X. 27. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) az "52101. jelű országos közút Dunavarsány, Taksonyi úton gyalogosátkelöhely

tervezése" tárgyában beszerzési eljárást indít;
b) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevönek az alábbi cégeket:

1. ALTERKER Kft. (1028 Bp., Kövidinka u. 6. );
2. Ertékterv Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.);
3. INFRATERV Mémöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Orczy út 16. 1. em. 4.);
4. Innostruktúra Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2. );
5. iUtak Mémökiroda Kfi. (2030 Erd, Béga u. 11 .);

c) felhatalmazza a Polgánnestert az ajánlattételi felhivás aláírására, a b) pont szerinti
ajánlattevök részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges
íntézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eló'terjesztés ajegyzökönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a megjelenést mindenkinek, és további szép
estét kívánok, az ülést bezárom.

Az ülés jegyzőkönyve 17 órakor lezárásra kerül.

K. m. f.

Ger őnéV
l/

i^. c-^
^y.

.'üntíe^/ ^
PolS&rmes^tMw^

*<

, 65 Ö"^

dr. Szüágyi Ako
jegyzö

syzo

A jegyzökönyv hiteles:

Boda Ildikó

képviselő
dr. Kun László

képvisetö
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