
2022. november 14-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai 

 

 

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

 

147/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Herczeg Mariann alpolgármestert és Knul Andrea képviselőt jelöli ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

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

 

148/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

1. Javaslat a helyi adókról szóló 15/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására  

2. Javaslat a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Weöres Sándor Óvodája 2022/2023. nevelési évre 

vonatkozó munkatervének jóváhagyására  

3. Javaslat iskolai felvételi körzet véleményezésére 

4. Javaslat a Dunavarsányi Plébánia kérelmének megtárgyalására  

5. Javaslat a Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti tervének, Helyi Építési 

Szabályzatának, Szabályozási tervének és Településképi rendeletének módosítása kapcsán 

lezajlott államigazgatási és partnerségi egyeztetés lezárására 

6. Javaslat a Dunavarsány Város hatályos Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve 1495 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eseti módosítási kérelmének megtárgyalására  

7. Javaslat a „Multifunkcionális Zöldterület fejl. Dunavarsányban” 1. rész: Parképítés” tárgyú 

vállalkozási szerződés módosítására  

8. Javaslat a 2023-2037. éves időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalására  

9. Javaslat a MA-DUN Investment Kft-vel kötött településrendezési szerződés ismételt 

módosítására  

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

tervezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására  

11. Javaslat igazgatási szünet meghosszabbítására 

 

Zárt ülés 

 

12. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

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

 

149/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunavarsányi Óvoda-

Bölcsőde Weöres Sándor Óvodájának – jelen határozat meghozatalát elősegítő előterjesztés 

mellékletét képező – 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 



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

 

150/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által megküldött, jelen határozat meghozatalát 

segítő előterjesztés melléklete szerinti, Dunavarsány város közigazgatási területére 

vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzettel egyetért. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti véleményéről 2023. február 15-ig 

tájékoztassa a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

151/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a Római Katolikus Plébánia (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 23-25.) 

részére 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint támogatást nyújt Dunavarsányi Plébánia napelem 

rendszerének megvalósításához a 2022. évi költségvetés terhére, amelynek fedezetét 

átcsoportosítással biztosítja azzal, hogy a támogatási összeg felhasználása és az összeggel 

való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet. 

b) felkéri a Polgármestert az a) pont szerinti támogatási 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: 

 

152/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos Településrendezési tervek 

(TSZT, HÉSZ és SZT), valamint a hatályos Településképi rendelet (TKR) vonatkozó módosítása 

kapcsán, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 39. §-ában foglaltak alapján 

a) elfogadja a témában tartott lakossági fórum jegyzőkönyvét a jelen határozat meghozatalát 

segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) elfogadja a beérkezett államigazgatási véleményeket a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. és 3. számú melléklete szerint, illetve az azokra adott tervezői válaszokat a 

jelen határozat meghozatalát segítő 4. számú melléklete szerinti tartalommal; 

c) felkéri a Polgármestert, hogy a Trk. 40. §-a szerint kérje meg az állami főépítészi hatáskörben 

eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a hatályos Településrendezési tervek módosítására 

vonatkozó záró szakmai véleményét a tervezett módosítással kapcsolatban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

153/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a) támogatja a hatályos Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) eseti módosítását a 1495 helyrajzi 

számú ingatlan esetében, a beépítési módra irányuló változtatás kapcsán; 

b) felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett módosításhoz kapcsolódóan kössön háromoldalú 

tervezési szerződést az érdekeltekkel és a módosítást végző tervezőkkel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

154/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Multifunkcionális Zöldterület fejl. Dunavarsányban” 1. rész: Parképítés tárgyú beruházás 

pótmunkáit elrendeli a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztésben felsorolt 

tartalommal; 

b) a pótmunkák pénzügyi fedezetét legfeljebb nettó 27.434.931 forint összegben határozza 

meg, melynek fedezetét a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00004 azonosító számú 

Támogatási Szerződés terhére biztosítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a „Multifunkcionális Zöldterület fejl. Dunavarsányban” 1. 

rész: Parképítés” tárgyú Vállalkozási szerződés a) pont szerinti pótmunkákat magában 

foglaló módosításának aláírására a műszaki ellenőr költségrealitás vizsgálatát követően, 

valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

155/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a 137/2022. (X. 11.) számú határozatát visszavonja; 

b) 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 

elfogadja; 

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

nettó 2.000.000 forint pénzügyi fedezetet biztosít; 

d) 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: 

 

156/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja a MA-DUN Investment Kft-vel 2015. október 8-án megkötött Településrendezési 

és Jelzálog Alapítási Szerződés 5. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés módosítás aláírására és a további 

szükséges intézkedéseket megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

157/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

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

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

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

érvényes; 

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

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

6. Az eljárás eredményes volt; 

7. Az eljárás nyertese az iUtak Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Béga u. 11.); 

8. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó ajánlattevőt. 

b) az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi 

fedezetet nettó 4.790.000 forint összegben a 2022. évi költségvetés átcsoportosításával 

biztosítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel megbízási szerződés 

aláírására a b) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

158/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 460/2022. (XI. 10.) Kormányrendelet 1. §-ában foglaltak alapján a 2022. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá 

nyilvánításáról szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletével elrendelt igazgatási 

szünetet – tekintettel a Képviselő-testület 145/2022. (X. 27.) számú határozatával elrendelt 

négynapos munkahétre – 2022. december 22. napjával, illetve a 2023. január 2-ától 2023. 

január 5-éig terjedő időszakkal meghosszabbítja. 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti döntését 2022. november 30-ig a helyben 

szokásos módon tegye közzé. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: Polgármester 



Zárt ülés 

 

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

 

159/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Drócsa Réka (szül: Budapest, 2003. 05. 26., an: Kovács Rita) Dunavarsányi Völgy utca 16. szám 

alatti lakos pályázatát elfogadta. A pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat keretében havi 4.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást 

követő félévben (a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévében).  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

160/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Tóth Szabolcs Tamás (szül: Budapest, 2001.12.28., an: Boda Anita) Dunavarsányi Arany János 

utca 49. szám alatti lakos pályázatát elfogadta. A pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 9.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két 

egymást követő félévben (a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

161/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Varga Kata (szül: Budapest, 1999. 06. 25., an: Budafoki Katalin) Dunavarsányi Kossuth Lajos 

utca 39. szám alatti lakos pályázatát elfogadta. A pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 9.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két 

egymást követő félévben (a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

162/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Tóth Vencel (szül: Budapest, 1999. 09. 02., an: Zsebe Zsuzsanna) Dunavarsányi Nagyvarsányi 

utca 119. szám alatti lakos pályázatát elfogadta. A pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 9.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két 

egymást követő félévben (a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 



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

 

163/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Tóth Ágoston (szül: Budapest, 2003. 09. 19., an: Zsebe Zsuzsanna) Dunavarsányi Nagyvarsányi 

utca 119. szám alatti lakos pályázatát elfogadta. A pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében havi 9.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két 

egymást követő félévben (a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

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

 

164/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Cingáli Tímea (szül: Budapest, 2001. 02. 01., an: Berdó Anna) Dunavarsányi Erkel Ferenc utca 

5. szám alatti lakos pályázatát elfogadta. A pályázót az „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat keretében havi 6.000 Ft-tal támogatja 10 hónapon keresztül, két egymást 

követő félévben (a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévében). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

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

 

165/2022. (XI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Jenei Enikő (szül: Budapest, 2003. 07. 22., an: Némedi Ágnes) Dunavarsányi Bajcsy-Zs. utca 7/a. 

szám alatti lakos pályázatát elfogadta. A pályázót az „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat keretében havi 4.000 Ft-tal támogatja 3x10 hónapon keresztül a 2023/2024., a 

2024/2025. és a 2025/2026. tanévben). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


