
JEGYZÖKÖNYV

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2022. december 13-án 17 órai
kezdettel a Városháza dísztermében megtartott, rendes, nyílt üléséröl.

Pult Név

1 Gergöné Varga Tünde
2 Keresztesi Balázs
5 dr. Kun László

7 Nagyné dr. Csobolyó Eszter
8 Knul Andrea

9 Tiefenbeck László
10 BodaIIdikó
13 dr. Kiss István

Voks
1

1

1

1

1

1

1

o

Gergőné Varga Tunde polgármester: Mindenkit szeretettel köszöntök az év utolsó képviselo-testleti
ülésén. Kícsit hiányosan vagyunk, de Alpolgármester asszony még biztos, hogy érkezik. Mekler
Andrea képviselö asszony beteg, Jegyzö úr igazoltan van távol. 7 fövel határozatképes a testület, az
ülést megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesitőkre tennék javaslatot. Boda Ildikó és Tiefenbeck László
képviselöket kérem fel ajegyzökönyv hÍtelesítésére. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon ígennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 17:05
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks: Szav% Ossz°o
Igen 7 100. 00 77. 78
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 7 100.00 77. 78
Nem szavazott O 0.00
Távol 2 22. 22
Osszesen 9 100.00

Megjegyzés:
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166/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés jegyzökönyvének
hitelesítésére Boda Ildikó és Tiefenbeck László képviselöketjelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelos: Képviselő-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: Azokra a napirendi pontokra teszek javaslatot változtatás
nélkül, amelyek a meghívóban szerepelnek:
1. Javaslat az Onkormányzat 2022. évi költségvetéséröl szőló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet

4. számú módosítására

2. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzatának 2022. I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadására

3. Javaslat a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi téritési díjairól szóló új helyi rendelet
megalkotására

4. Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselök 2023. évi
illetménykiegészítéséröl szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására
6. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfí Miivelödési Ház és Könyvtár 2023. évi

Munkatervének és Dunavarsány Város Onkormányzata 2023. évi rendezvényprogramjának
elfogadására

7. Javaslat az Onkormányzat tulajdonában lévö helyiségek közösségi célú bérbeadásakor figyelembe
veendö helyiségbéreinek elfogadására

8. Javaslat méhnyakrákszűrés biztositására
Javaslat a Media Technology Zrt-vel müsoridö vásárlásÍ keretszerzödés megkötésére
Javaslat csoportos földgáz közbeszerzés eredményénekjóváhagyására
Javaslat csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás megindítására
Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testülete 2023. évi munkatervének
megalkotására, valamint a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
Javaslat a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal alapító okiratának módositására
Javaslat az Onkormányzat 2023-2026. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenörzési Tervének, illetve a
2023. évi belsö ellenörzési tervének elfogadására
Javaslat a CO-MEDI-CATUS Kft-vel kotött megbizási szerzödés módosítására
Javaslat helyi közbiztonságot érintö feladatok ellátására vonatkoző megállapodás megkötésére
Javaslaf folyószámlahitel rendelkezésre tartásáról
Javaslat a 2023. évi szúnyoggyérítésre

Szeretném kémi a szavazást a napirendi pontokra.



Szavazás eredménye
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167/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete az ülés napírendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat az Onkormányzat 2022. évi költségvetéséröl szóló 1/2022. (II. 9.)

önkormányzati rendelet 4. számú módosítására
2. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzatának 2022. I-X. havi gazdálkodásáról

szóló tájékoztató elfogadására
3. Javaslat a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi téritési díjairól szóló új helyi

rendelet megalkotására
4. Javaslat a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott

köztisztviselök 2023. éví illetménykiegészítéséröl szóló önkormányzati rendelet
megalkotására

5. Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2023. évi üzleti tervének
elfogadására

6. Javaslat a Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfí Művelödésí Ház és Könyvtár
2023. éví Munkatervének és Dunavarsány Város Onkormányzata 2023. évi
rendezvényprogramjánakelfogadására

7. Javaslat az Onkormányzat tulajdonában lévö helyiségek közösségi célú
bérbeadásakor fígyelembe veendö helyiségbéreinek elfogadására

8. Javaslat méhnyakrákszürés biztosítására
9. Javaslat a Media Technology Zrt-vel műsoridö vásárlási keretszerzödés megkötésére
10. Javaslat csoportos földgáz közbeszerzés eredményénekjóváhagyására
11. Javaslat csoportos víllamos energia közbeszerzési eljárás megindítására



12. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testülete 2023. évi
munkatervének megalkotására, valamint a közmeghallgatás idöpontjának
meghatározására

13. Javaslat a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítására

14. Javaslat az Onkormányzat 2023-2026. évekre vonatkozó Stratégiai EIlenörzési
Tervének, illetve a 2023. évi belsö ellenörzési tervének elfogadására

15. Javaslat a CO-MEDI-CATUS Kft-vel kötött megbízási szerzödés módosítására
16. Javaslat helyi közbiztonságot érintö feladatok ellátására vonatkozó megállapodás

megkötésére
17. Javaslat folyószámlahitel rendelkezésre tartásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselö-testület

Na irend előtt:

Gergőné Varga Tünde polgármester: Itt van előttünk a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló, amit át lehet nézni, és, ha van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor azt fel lehet tenni.
A bankszámla egyenlegek is elöttem vannak. Nem sorolnám föl, talán csak annyit jegyeznék meg,
hogy általában ilyenkor nagyon negatív szokott lenni, most viszont pozitív. És bevételt is várunk még
ebben a hónapban, de ezzel kell gazdálkodnunk a következő adófizetésig. Az elöző testületi ülés óta
eltelt idöszak eseményeiröl szeretnék beszámolni. Elindultak az ádventi hétvégék, a gyertyagyújtások.
Minden héten más gyújtotta meg eddig a gyertyát, 3 gyertya ég. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
müsorát láthattuk 3 vasámapon keresztül. Ok állandóan szerepeltek a gyertyagyújtás elötti idöben.
Múlt héten a szokásos hangverseny volt, amin felléptek a helyi énekkaraink, a Kantátika, a Molissima
Nöi Kar, a Dunavarsányi Népdalkör és Citerazenekar, Zezula Tibor zongorázott, egy kis hölgy
énekelt. En azt mondtam, hogy újrakezdtem volna a megnézését, annyira szép volt és megható. Olyan
csodálatos műveket adtak elö, és olyan hangon, hogy egyszerűen valami frenetikus volt. Azt mondom,
hogy egy nagy rendezvényen is megállná a helyét, a dunavarsányiak egy blokkjaként, annyira
színvonalas volt. A hétvégén lesz az utolsó gyertyagyújtás, és a szintén már visszatérő, szokásos
Városi Karácsony, amikor lehet enni, inni. Tehát a civil szervezetek és baráti körök, vállalkozók
fognak fözni, forralt bort, gesztenyét, a szokásos karácsonyi menüt kínálva, és ingyen felajánlva. Aki
teheti, az vegyen részt ezen a vasámapi rendezvényen, közben meggyújtom a negyedik gyertyát, és
innentől kezdve tényleg a várakozásé a karácsony elötti utolsó hét. November 18-án a Mézüzem
megnyitotta az új csamokát. Jelen voltunk a megnyitón, és egy nagyon színvonalas rendezvény volt.
Itt volt vendégként Dr. Nagy István mezőgazdasági miniszter, és végig jártuk az új csamokot. Jövöre
talán már be fog indulni a csamokban a munka. Nagyon jó cél mellé álltunk sokan, szerrozetek,
magánemberek. Erröl majd Eszterjobban be fog számolni, én csak elmondom, hogy mindenki elött itt
volt a múltkori testületi ülésen egy felhívás, hogy adakozzunk a kárpátaljai Szamaritánus
Gyermekotthon javára. Ezt megtettük, nagyon sok adakozó volt és ennek megköszönéseképpen volt
egy szép, kétnapos űnnepség. Eljöttek a gyermekotthonból, és hihetetlen kedves egyszerűséggel
megköszönte a vezetö ezt az ajándékozást. Tényleg szinte kamionnyi nagy autóval kellett elviimi az
adományokat. De erröl akkor késöbb még majd hallunk. Más: számomra óriási dolog volt, itt van
elöttem egy díj, amit december 7-én vehettünk át a Pesti Vígadóban az önkormányzatokért felelös
államtitkár úrtól, és az idösekért felelös államtitkár asszonytól. Ez az Idösbarát Önkormányzatok díja,
amit 12 önkormányzat kapott meg, és amely díjjal másfél millió forint pénzjutalom is jár. Jövő év
végéig kell vele elszámolni, és az idosek javára fordítani. Büszke voltam nagyon, mert mindenkiröl
elmondták a laudációt a színpadon a különleges tevékenységeiket, időseket támogató formákat



kiemelve, ami nem szokványos és nem kötelezö. Az nyilván egy kötelezö feladat, hogy segélyezzük az
arra rászorultakat, ha belefér egy segélyezési formába esetleg. A segélyezés kötelezö, de sok olyan
forma van a 12 díjazott települést hallva, hogy örömmel állapitottam meg, hogy azok a támogatások,
amelyeket mi nyújtunk az Ídöseknek, azok tényleg egyediek. Jó volt ott ezen a rendezvényen
dunavarsányínak lenni. Azt hiszem, nagy öröm ez számunkra. Holnap lesz a Zeneiskola 30 éves
fennállásának megünneplése 17 órakor a Müvelödési házban. Szerintem erre is mindenki kapott
meghívót, aki teheti, ezen szintén vegyen részt. Az Onkormányzati vacsora péntek este 6 órakor
kezdödik a Művelodési házban, amelyre várunk mindenkit, aki ide tartozik: önkormányzati, hivatali
dolgozók, intézményvezetök, egészségügyben dolgozó védönök, és azok a segítők, akik egész évben
velünk vannak, és dolgoznak nekünk, ök is meghívást kaptak erre. Szombaton 17 órakor a Katolikus
templomban a Kantátíka szokásos hangversenye lesz, aki teheti, oda is menjen el. A HÍvatal Ígazgatási
szünete december 22-töl január 5-éig tart. Tehát az elsö munkanapjanuár 9-e, hétfö, addig a Hivatal
zárva tart, fűtés lecsavarva. Egy kÍs szerény ajándék mindenki számára van az asztalon, egy
határidönapló és egy képeslap. En ennyit szerettem volna elmondani napirend elött. Megkémém
Alpolgármester urat, hogy mondja el, amit szeretett volna.

Keresztesi Balázs alpolgármestcr: Köszönöm szépen a szót, igazából én a Képviselö-testülef által az
év elején megszavazott, Csetfalvának nyújtott támogatásról szeretnék pár mondatot mondani.
November utolsó napján kivittük azf az adományt, amit az Onkormányzat másfél millió forintos
támogatásából vásároltunk. 3 intézmény kapott fámogatást egyenlö mértékben, tehát 500-500-500 ezer
forint összegben. Ev közben megkérdeztük tőlük, hogy mire lenne leginkább szükségük. Olyan
eszközöket vásároltunk, amelyeket a legjobban tudnak hasznosítani. Az óvoda egy hűtöszekrényt, egy
gáztűzhelyt, 2 db kandallót és egy porszívót kért. Az iskola 2 db laptopot, egy nyomtatót, és a hozzá
megfelelö mennyiségű papírt. A müvelödési ház - azért, hogy tudják a magyar hagyományokat tovább
örizni - táncos cipöket és csizmákat kértek a gyerekeknek, Nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen jó,
hogy itt vagyunk és van fűtésünk, világításunkjelen pillanatban, mert amikor megérkeztünk, akkor
Csetfalván konkrétan nem volt áram. Az ukrán állam úgy tudja megoldani az áramszolgáltatást, hogy
idöközönként az ország egyes területeí között váltogatja a szolgáltatás elérését. A baj csak az, hogy
sosem lehet tudní, hogy mikor történik ez meg. Teljesen kiszámíthatatlan minden, senki sem tudja,
hogy mikor lesz meleg víz, míkor tud fözni, mosnÍ. Amikor mi ott voltunk, 5 órán keresztül nem volt
áram, aztán visszakapcsolták. Mondták, hogy ilyenkor van 8-10 órán keresztül, aztán lekapcsolják. De
megy az óvodában a felügyelet, megy az iskolában az oktatás. Amennyire lehet, van kulturális élet. Az
hogy a családok hogy vannak, és hogy a férfíak hol vannak, azt mindenlcinek a gondolataira bízom.
Kérték, hogy mindenféleképpen mondjam el, hogy nagyon hálásak és köszönik szépen a támogatást,
mert ez az egyetlen olyan folyamatos segítség, ami pótolhatatían, és ezt már évek óta bíztosítja
Dunavarsány.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A facebookra feltettek egy képet, ahol a gyerekek gyertya
mellett tanulnak, és egy hőmérő is látszik, amely 15 fokot mutat. Ha ezt látjuk, akkor még mindig azt
gondolhatjuk, hogy mijól vagyunk. Knul Andrea kér szót.

Knul Andrea képviselö: Polgánnester asszonyhoz lenne egy kérdésem, hogy a DPMV Zrt., illetve a
szennyyíz- és ivóvízhálózat államosításával kapcsolatban van-e újabb információ, Ílletve a központi
orvosi ügyelet, és a szakrendelök központosításáról van-e valami hír, hogy hogyan fog kialakulni,
illetve Dunavarsányt milyen szinten érintí?

Gergőné Varga TUnde polgármester: A DPMV Zrt-vel kapcsolatban a korábbiakban
elhangzottakhoz képest nincs változás.

Polgármester Asszony összefoglalja a már ismert tudnivalókat a DPMVZrt-vel kapcsolatban.



Gergőné Varga Tünde polgármester: Az egészségügy változásáról olvasunk a médíában, de az
Onkormányzat felé semmiféle jelzést nem kaptunk, hogy bármi változna. Se az ügyelettel, se a
védönöínkkel kapcsolatban semmiféle változást nem tudok elmondani, mert nem tájékoztattak minket.
Ervényes szerzödésünk van jövö év végéig az ügyeletre. Ha nem tudják tovább csinálni, vagy
valamiféle akadály lesz, akkor fel fogják mondani a szerzödést, de azt számunkra be kell jelenteniük.
Egyelőre semmiféle bejelentés nem érkezett az ügyelettel kapcsolatban, és az egészségügyi
változásokkal kapcsolatban sem. En nem tudok erröl semmi pontosabbat mondani, talán doktor úr
sem, bár 6 közelebbröl látja a dolgokat.

dr. Kun László képviselő: Igazából én sem tudok konkrétat mondani. Ugy járunk mostanában
dolgozni, hogy napról-napra változnak az ínformációk. A szándék megvan konnányzatí szinten, hogy
változás lesz, tehát elöbb-utóbb ez be fog következni. Azok a kisebb ügyeletek, amelyek kis
településen vannak, megszünnek, és a háziorvosok fogják vinni este 10-ig az ügyeletet, utána pedig az
Országos Mentöszolgálat. Saját véleményem szerint ez nem kivitelezhetö. Ezt nem fogja az OMSZ
vállalni, és nagyon sok háziorvos sem. Békássy doktor úr ebben elégjól benne van, és azon dolgozik,
hogy ez ne ilyen formában valósuljon meg, hanem továbbra is ügyeletí ellátás legyen, csak
összevonásokkal. Pl. ne legyen külön-külön Dunaharasztin, Halásztelken és Dunavarsányban, hanem
ebböl legyen egy. Ez lehet egy megoldás. A betegek számára ez sem a legoptimálisabb, de ahogy most
akarják, hogy a szakemberhiányt is megoldani, meg spórolni is, azt nem tudják megvalósítani.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Tehát jelen pillanatban ugyanúgy hívhatjuk az ügyeletet, és
ugyanúgy is működík az ügyelet, mint eddig?

dr. Kun László képviselő: Igen. Az biztos, hogy szakaszosan fogják bevezetni, nem egyik napról a
másikra, és nem az egész országban, hanem fokozatosan és Pest megye lesz az utolsó, tehát
Dunavarsányban valószínűleg a legutolsó percíg megmarad ajelenlegi ügyelet.

Boda Ildikó képviselő: A spórolás kapcsán jutott eszembe, mert a minap érkezett a Dunavarsányi
Napló, illetve a Soli Deo Glória újságja, hogy jó lenne egy kicsít spórolni. Ennek kapcsán, ha
megnézzük ezt a Soli Deo Glória újságot, és a gyönyörü képeket benne, látjuk, hogy lényegesen
vékonyabb és más minöségű papírra van nyomtatva, és mégis abszolút élvezhetö. Ugyanakkor a
Dunavarsányi Napló Ígen drága papírra nyomva. Persze nagyon szép, de azt gondolom, hogy amikor
ilyen helyzetben van az Onkormányzat, akkor el kellene azon gondolkodni, hogy esetleg tudnánk-e
ezen spórolni, hogy ne ilyen minöségű papírra legyen nyomva. Es ugyanaz a nyomda készíti
mindkettöt. Nem is a méret a lényeg, mert a Soli Deo újságja ugyan kisebb alakú, de lehet, hogy
szeretik az emberek a nagyobb betűket olvasni. De azt gondolom, hogy teljesen megfelelö a Soli Deo
újság anyaga, és abszolút élvezhetö. Ha megvizsgálnánk ennek a lehetöségét, szerintemjobb lenne.

Gergőné Varga TUnde polgármester: A költségvetés tárgyalása megkezdödik januárban.
Lehetséges, hogy mindent át kell majd néznünk, és a legapróbb tételeket is lefaragni és optimalizálni
akár a papír minöségét, akár a megjelenés gyakoriságát. Ossze leheí gyüjteni azokat a gondolatokat,
hogy mi az, amivel tudunk spórolni a költségvetésben.

Herczeg Mariann alpolgármester: En csak Polgármester asszony beszámolóját szeretném
kiegészíteni. Amikor az ingatlanrészek eladásra kerültek a kínai vasútépítés miatt, akkor a testület
döntött, hogy szeretné valami kézzelfogható eredményét látni ennek a nem túl nagy pénznek, de
mégse olvasszuk bele a villanyszámlába. Ebböl a zebratervezés elindult és folyamatban is van. Illetve
a maradék pénzböl egy sok-sok éve kért utca szÍlárd burkolata kerülf karbantartásra. Ez pedig a Hun
utca. Az abba becsatlakozó Rézvirág és a Levendula utca mart aszfalt felújítása elkészült. Reméljük a
lakóknak boldog karácsonyuk lesz.



Gergőné Varga TUnde polgármester: Nagyon öriilünk, hogy ez elkészült, nagyon jó helyre ment a
pénz, egy utca kipipálva, de azért naponta küzd a műszaki osztály, mert ha kész egy utca, akkor máris
elindul a követelözés a többi utca lakóitól, hogy az övék mikor kerül sorra.

Herczeg Mariann alpolgármester: Még egy valamit szeretnék elmondani; az Iskolával együtt a
Tomacsamok is bezár, ésjanuár 9-én indul meg ott is az élet.

Gergőné Varga TUnde polgármester: Köszönöm szépen. És akkor Nagyné dr. Csobolyó Esztert
kérem, hogy egészítse ki az én mondandómat.

Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselő: Nem kiegészítés, inkább annak köszönetnek a
nyomatékositása, amit Polgármester asszony is elmondott, hogy valóban széles társadalmi ölelésben
valósult meg a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon javára a gyűjtés. Nagyon szép
volt az az összefogás, ami itt Dunavarsányban is tapasztalható volt, és szerte a megyében, hiszen ez
egy országos kezdeményezésnek volt a megyei helyszíne, úgyhogy nagyon köszönjűk
nrindannyiuknak, akik anyagi javaikkal, hitükkel, szeretetükkel hozzájárultak ahhoz, hogy 101
leánynak és a közel 30 fos vezetöségnek, aki az intézményben a gyermekekröl gondoskodnak,
segítettek a mindennapok elviselésében, illetve dolgoztak ezért, és a támogatásban részt vettek. Azok
az adományok, amiket kértek, csupa olyan fogyasztási termékek voltak, amelyek a mindennapokhoz
szükségesek, és reméljük, hogy amelyeket használnak is. A Katolikus Karitász és a Te is segíthetsz
Alapítvány is bekapcsolódott ebbe a támogatási láncba, tehát valóban a társadalom minden szintje
szereplöje volt. Minden intézménynek, civil szervezetnek, magánszemélynek hadd köszönjem meg,
hogy az Advend Ablakok elnevezésű közösségi összefogásunkban részt vettek. Minden december 1-
jén az ablakaink ennek az összefogásnak is köszönhetöen már ki vannak világítva.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Még egy fél mondat az adakozásról. Nagyon sok dunavarsányi
közösség és magánember teszi fel a hírt, hogy elindít valamiféle adakozást. Szép és jó érzés, hogy
ennyi ember megmozdul, hogy mennyi ember érzi azt, hogy most adakozni kell azok részére, akiknek
nincs. ]6 olvasni ezeket a felhívásokat, amelyek megjelennek a közösségi oldalakon. Aki tud, és aki
szeretne bármit is adni, az csatlakozhat bármelyik csapathoz, szívesen fogják venni. Ha nincsen más
hozzászólás, akkor én elkezdeném a napirendi pontok tárgyalását.

1. Javaslat az Onkormán zat 2022. évi költsé
rendelet 4. számú módosítására

etéséről szóló 1/2022. II. 9. onkormán zati

Gergőné Varga Tünde polgármester: A rendeletekkel szoktuk kezdeni a napirendi pontok
tárgyalását, ez igy van most is. Ez nem az utolsó módosítása a 2022-es költségvetési rendeletnek,
hiába vagyunk év végén. Nyilván még 1 módosítás, de ez a rendelet az október 31-ei állapotot tükrözi.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, Osztályvezetö asszony a kérdéseket megválaszolta, belekerültek a
pótfinanszírozások és módosítva lettek a kiadási-bevételi tételek, amelyeket a Képviselö-testület az
eltelt idöszakban határozattal megszavazott, illetve tartalmazza a TOP-os pályázatunk összegét. Van-e
hozzászólás a napirendi ponthoz? /Nem hangzik el hozzászólás./ Amennyiben nincs, akkor szeretném
feltenni szavazásra a rendelettervezetet, amelynek elfogadása minösített többségi szavazást igényel.
Aki egyetért az Onkormányzat 2022. évi költségvetéséröl szóló 1/2022. (II. 9. ) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel.



Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 17:41
Típusa: Nyílt
rendelet; EIfogadva
Minosített
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
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. líun László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László
Mekler Andrea

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

A Képviselö-testület megalkotta az Onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.)
önkomiányzati rendelet módositásáról szóló 15/2022. (XII. 14. ) önkormányzati rendeletét

A napirendi ponthoz tartozó eló'terjesztés és rendelettervezet a jegyzökönyv mellékletét képezi.

2. Javaslat Dunavarsán Város Onkormán zatának 2022. I-X. havi azdálkodásáról szóló
tá'ékoztató elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A következö napirendi pontunk az I-X. havi gazdálkodásról
szóló tájékoztató elfogadása. Ebben részletesen benne van a bevételeink és kiadásaink idöarányos
teljesítésének kimutatása, lebontva önkormányzat, hivatal és intézményeinek szintjéig. Ezt is tárgyalta
a Pénzügyí Bizottság, erre is feltettük a kérdéseinket. Amennyiben szavazhatunk, akkor szavazásra
terjesztem fel a határozatí javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
Dunavarsány Város Onkonnányzatának 2022. 1-X. havi gazdálkodásáról szóló tajékoztatót elfogadja.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 17:42
Tipusa: 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
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

M^ekler Andrea

Szav>
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

OS8Z%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

16S/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete Dunavarsány Város
Onkormányzatának 2022. 1-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eÍoterjesztés a jegyzokönyv mellékletét képezt

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a Gazdasági osztály munkáját is.

3. Javaslat a ermek és a szociális étkeztetés mtézmén i térítési dí'aíról szóló ú' hel i rendelet
me alkotására

Gergőné Varga Tünde polgármester; Ismételten el kell mondani már sokadszorra is, hogy a
gazdasági helyzet változott minden téren. Sajnos a nyersanyagárak és az étkezéssel kapcsolatos árak
növekedtek. Eljutottunk arra a színtre, hogy már sajnos nem tartható ez az étkeztetési ár. Ezek
átvizsgálásra kerültek, és változtatták azokat a számokat, amelyek a gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjait tartalmazzák. Evek óta nincs ebben változtatás, és én úgy érzem, hogy nem lett olyan
nagymértékű az emelés, amit ne lehetne kibínri a legtöbb családnak. Mindenhol, iskolában, óvodában
növekszik a téritési díj összege. Viszont én úgy érzem, hogy ez az összeg azok számára, akik fízetnek
térftési díjat, nem elviselhetetlenül magas. Aldk pedig az étkezést intézik, és elkészítik a gyerekeknek
a mindennapi ételüket, azok felé viszont ez egy könnyebbség. Ugyhogy énjavasolnám ezeket a térítési
díjakat elfogadni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a testületnek. Van-e kérdés?
/Nem hangzik el kérdés. / Aki egyetért a gyermek és a szociálís étkeztetés intézményÍ térítési díjairól
szóló 16/2022. (XII. 14. ) önkormányzati rendelet tervezettel, kérem, szavazzon. Arendelet elfogadása
minösített többségi szavazást igényel.



Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 17:44
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
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
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tiefenbeck László

Mekler Andrea

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

A Képviselö-testület megalkotta a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi téritési díjairól szóló
16/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés e's renilelettervezet ajegyzó'konyv melléklelét képezi

4. Javaslat a Dunavarsán i Közös Onkormán zatí Hivatalban fo lalkoztatott köztisztviselők

2023. évi illetmén kie észítéséről szóló Önkormán zatí rendelet me alkotására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Minden évben megtárgyaljuk ebben a napirendí pontban, hogy
milyen illetménykÍegészítéseket szavaz meg a testület a felsőfokú és középfokú iskolai végzettséggel
rendelkezö, hivatali munkavállalók számára. Ezek nem változnak a tavalyi évhez képest. Amennyiben
nincs kérdés, és a rendelet elfogadható, szavazásra terjesztem fel a rendelettervezetet: Aki egyetért a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselök 2023. évi
illetménykiegészítéséröl szóló 17/2022. (XII. 14. ) Önkormányzati rendelet tervezetével, kérem,
szavazzon. A rendelet elfogadása szintén minösített többséget igényel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 17:46
Típusa: Nyílt
rendelet; EIfogadva
Minösftett
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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
Keresztesí Balázs

Rnul Andrea
dr. Kun László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
Tíefenbeck László

Mekler Andrea

Szav°o
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

A Képviselö-testület megalkotta a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselök 2023. évi illetménykiegészitéséröl szólő 17/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét

A napirendi ponthoz tartozó eló'ter/esztés és rendelettervezet ajegyzokönyv mellékletél képed

5. Javaslat a Dunavarsán i Város azdálkodási Kft. 2023. évl üzletl tervének elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester; A tegnapi bizottsági ülésen itt volt Igazgató úr. A kérdésekre
válaszolt. Alpolgármester asszony részletesen elmondta az indokokat, hogy mit tartalmaz az üzleti
terv. Azt tudomjavasolni, hogy az üzleti tervet ezzel az összeggel, ami nem kevés, fogadjuk el, és a
költségvetés tárgyalásakor majd elöfordulhat, hogy változtatunk rajta, és egyes tételek átütemezésre
kerülnek, mert annak fíiggvényében tudjuk csak a költségvetést megszavazni, hogy a kiadási és
bevételi főösszeg egyforma legyen, és ilyenkor a Kft. az, amelynek bizonyos tevékenységében
lehúzunk tételeket. Egyébként azt fogadtuk el, amit a Felügyelö Bizottság is elfogadott. Tiefenbeck
képviselö úr kér szót.

Tiefenbeck László képviselő: Mivel Igazgató úr nincs itt, Alpolgármester asszonytól Felügyelő
Bizottsági elnöki minöségében kérdeznék. Mindenhol emelkedés látható, és ez a béreknek, a
rezsiköltségnek betudható. Viszont a zöldfelület kezelésnél is egy jelentös emelkedés látszik az üzleti
tervben. Kérdezem, hogy figyelembe vették-e, hogy a MÁV területe kiesik a kezelendö felületek
közül, ami ugye elég sok hektár többszöri vágást és virágok ültetését isjelenti. Azt vártam volna, hogy
ennél a tételnél ezek miatt csökkenni, vagy legalábbis stagnálni fog az üzleti terv e soron megjelenő
bevételi része.
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Herezeg Mariann alpolgármester: A Felügyelő Bizottság több órán keresztül tárgyalt és sorról sorra,
tételesen végig vette az üzleti tervét a Kft-nek. Hiszen mi itt nagyjából láttuk, hogy az Onkormányzat
jövö évi költségvetése nem a legsikeresebb és a legszebb számokat mutató költségvetés lesz. Viszont
szeretnénk a várost Ís működtetni. Ugyanígy végig vettük, hogy a MÁV épülete, takarítás, nyitás-zárás
ügyében kiesik, hogy azon a hatalmas zöld területen, amit te is említesz építési munkálatok fognak
folyni. Viszont emellé hozzajön az, amit mindannyian tudunk, hogy a gázolaj és üzemanyag költségek
horrorisztikusan emelkednek. A Kft. üzleti tervében szerepelnek olyan tételek, amelyek pl. a
konyhánál egy hütöszekrény, vagy más eszközök, amelyek megvásárlásra kerülnek. Amire
rákérdeztél, a négyzetmétereket visszaszámolta a Kft, és nagyjából arányosítani próbálta. Az
idényszerű virágokat is valószínü, hogy el kell engednünk a jövö évre, hiába nagyon szép a város
tőlük. Már az üzleti ter^ is azt tartalmazza, hogy 2/3-1/3 arányban lesz az örökzöld és az idényvirág
aránya. Tehát nem szezonálisan lesznek cserélve a növények, hanem igyekezünk évelő növényeket
elültetni. Egyelőre nem tudjuk még, hogy a Vasút soron, a Határ út mellett az egész terület fel lesz-e
túrva, és meddig fognak kijönni a vasút miatt szükséges védőtávolságok. Ott is vannak kis
virágágyások, most az is egy kérdöjelet mutat. Ami miatt javasolta a Felügyelő Bizottság a
lehetöségeinkhez képest így beállítani a Kft. üzleti tervében szereplö számokat, mert, hogy egyelöre
azt sem tudjuk, hogy a minimálbér hogyan fog alakulni, és annak mi lesz a járulék vonzata. 74 fö
dolgozik a Kft-néL MÍ azt kértük a Felügyelö bizottsági ülésen, hogy nyilván ez majd egy képlékeny
dolog lesz, de amennyiben lehet, ne elbocsátásokkal oldjuk meg ezt a problémát, hiszen azért a
városban az elvégzendö feladatok megvannak. Igazgató úrral az az egyezség született, hogy egyelöre
javasolnánk a testületnek ezekkel a számokkal elfogadni a Kft. üzleti tervét. A költségvetés
összeállításánál, ami nem létszükséglet, azt próbáljuk meg ezzel az eszközparkkal a jövö évben még
kihúzni. A Petöfí Park II. üteme tavasszal átadásra kerül, azzal nö a kezelendő felület. Tehát itt lesz
csökkenés, ott pedig növekedés, de úgyis teljesítésigazolás alapján jönnek be a vágott négyzetméterek
számlái. Egyelöre megpróbálunk ezen az úton elindulni. Igazgató úr is úgy tájékoztatott mindenkit,
hogy amennyiben ugyanezt a tartalmat és minöséget várjuk el a Városgazdálkodási Kít-töl, vagy
sürűséget, akár a takarítás ügyében, akár a növényzet karbantartása ügyében, akár a fü nyírása
ügyében, akkor ez ilyen számokkal fog megjelenni. Es ezt majd újra gondoljuk a költségvetésnél, hogy
nú az, amiket még el tudunk engedni, akár a muskátlikat a villanyoszlopokon, vagy, mínt ahogy most
is látjátok a díszkivilágítást. A várost, az intézményeket, magát a települést viszont müködtetni kell.
Azértjavasoltuk most ezt így elfogadni, hÍszen erre törrónyÍ kötelezettségünk van, és a Kft-nek be kell
nyújtania az üzleti tervét, de anrit Polgármester asszoay is elmondott, a költségvetés ezt lehet, hogy
felül fogja ímí.

Tiefenbeck László képviselő; Egyébként ezeket a problémákat ajövöre nézve értem. En is néztem,
hogy egy sokkoló is be van tervezve másfél millió forintért, ami nem biztos, hogy a konyhába kell.
Akkor még egy kérdésem lenne: az is szerepel az üzleti tervben, hogy 35 millió forinttal szeretné a
Kft. növelni az útkarbantartási bevételeit. Viszont nem láttam arra utalást, hogy mennyí volt ebben az
évben.

Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető: Még nem érkeztek be a számlák, volt egy
elkülönített keret, amit a testület határozott meg, az nettó 31 míllió forint volt az útkarbantartásból,
amÍ ki is merül ebben az évben.

Tiefenbeck László képviselő: Egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy milyen mértékben vett igénybe a
KfL alvállalkozót az útkarbantartáshoz?
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Herczeg Mariann alpolgármester: Igazából a nagy részében, anü magát az aszfaltozást érinti.
Próbálta Igazgató úr már az Ídén is azokat az alap eszközöket beszerezni, amelyek kellenek ehhez a
munkához, amivel aszfaltozni, vagy utat építeni lehet. Az útkarbantartás ügyében egylöre csak a
kisebb munkálatokat tudta a Kft. elvégezni, amikor murváztak az út szélén, vagy éppen a gödröket
kellett betemetni, mert pl. nem rendelkeznek gréderezö géppel, mert ezek a gépek horrorisztikus áron
kaphatók, sem magával az aszfalttal. Azt is megvízsgálta még év elején a Kft, hogy ha neki kell erre
felgépesednie, szakembereket kell hozzá alkalmaznia, akkor az nagyon sokba kerül, és egyelöre nem
tart ott a Kft., sem az Onkormányzat anyagilag, hogy ezt ki tudja fizetni. Tehát nagyrészében
alvállalkozóval oldották meg ezt a feladatot.

Gergöné Varga Tünde polgármester: De egyáltalán nem bíztos, hogy a továbbiakban ezt tudja
vállalni, érzík, hogy ezt képesítés és gépesítés nélkül nem lehet csinálni. Tehát amikor megbíztuk ezzel
a Kft-t és ök a tevékenységí körükbe ezt bevették, ök úgy készültek, hogy fogunk mellé rakni pénzt,
hogy tudjanak gépeket venni, amelyekkel a legalapvetöbb útkarbantartási feladatokat el tudják látni.
Erröl volt szó, de jelen pillanatban nem tudunk több pénzt adni. Azt sem látjuk, hogy mi lesz az
utakkal, persze a lyukakat be kell tömni, de valószínűleg nem fogunk tudni több mindent csínálni.
Majd meglátjuk a jairuári számokat, és a költségvetés tervezésekor lcirajzolódó helyzetet. Tehát
ezekböl a tételekből még lesz a testületnek egy csomó lehúzási lehetősége, de most a testületnek el kell
fogadnía egy üzletí tervet, mert ez a törvényi kötelezettség. IIletve egy vita után döntenünk kell róla,
de egyáltalán nem bíztos, hogy ezek a tételek így benne maradnak, mert ezeket a sorokat felülírhatja
az önkormányzatí költségvetés.

Tiefenbeck László képviselő: Olvastam az üzleti tervben, hogy a fluktuáció elég magas. A személyi
juttatások soron szereplö plusz 35 millió forint remélhetöleg elég lesz arra, hogy helyben tartsuk a
dolgozókat.

GergÖné Varga Tünde polgármester: Igen, ehhez meg kell vámi tényleg a minimálbér
emelkedésének mértékét, hogy az milyen lesz. Es valamennyire biztos, hogy szinten kell tartani a
fízetésüket.

Herczeg Mariann alpolgármester: A Felügyelö bizottsági ülésen már az év folyamán is többször
szóba került, hogy volt a GAMESZ-töl kezdve többféle változat, meg amikor az Onkormányzat egyik
osztálya üzemeltette a várost, és többféle forma elöfordult az elmúlt évtizedek alatt a működtetésre.
Mindig a legjobbat próbálja a testület összeállítani. Igazgató úrral ís beszéltünk arról, hogy a Kft-nek
is van egy működési szervezete. Megint csak arra tudok visszautalni, hogy a forint függvényében ez is
szóba került, hogy magát a szerkezetet is át kéne alakítani. Ott viszont akkor van egy óriási nagy
ugrás, és megint csak a testületnek kell a pénz fíiggvényében eldöntenÍ, hogy müködk-e a Kft. így,
vagy egyéb más úton-módon próbáljuk meg megoldani a város üzemeltetését. Mert tényleg amikor
megláttuk mi is a számokat a Felügyelö bizottsági ülésen, akkor kicsit hangosan vettük a levegöt. De
azért azt ti is tudjátok, hogy a Kft-nek ez a papírformai müködése, de azért ö nagyon sok olyan
feladatot is ellát, amikor ugrik, szalad havária helyzetben, ha éppen szükséges. Amikor szivattyúzni
kell egy pincét, vagy bármi vészhelyzet van, akkor ök azok, akiket azonnal tudunk ugrasztani. Es azért
valahol ez ís megjelenik. A másik, amit Igazgató úr elmondott, hogy ahhoz, hogy ez a K.ft. Így
működjön, annak van egy szerkezeti felállítása. Ha kivesszük belöle mondjuk a takaritást, vagy a
gondnokságot, vagy a zöldfelület kezelést, vagy bármit, akkor ez felborítja magát a szerkezetet is. Ok
ugyanúgy az Onkormányzat 100 %-os tulajdonában vannak, tehát ugyanolyan ellenőrzéseken mennek
keresztül, és ennek van egy csomó szabályzati, irodai, könywizsgálói és minden egyéb vonzata, ami
nélkül nem tudjuk működtetni. Vagy az egész szerkezetét borítjuk, és más úton járunk, vagy pedig
megpróbálunk itt még racíonalizálni. IVIeglátjuk, hogy mik esnek ki, hova fognak az energiaárak
menni. Lehet, hogy azt kell mondjuk, hogy bármennyire szeretjük, hogy szép a városunk, de egyfajta
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növény lesz elültetve a virágládákban, és nem lesz 5-ször nyÍrva a fü, hanem csak háromszor. Csak
ilyeneken tudunk egyelőre gondolkodni, és nem tudjuk, hogy a gázolaj a fűnyiróba mennyibe fog
kerülni. Es lehet, hogy amiröl most döntünk, júniusra majd felül kell, hogy íijuk, nem csak a Kft-vel
kapcsolatban, hanem minden más esetében is.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen. Van még kérdés az üzleti terwel
kapcsolatban? /Nem hangzik el kérdés. / Szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány
Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. - jelen
határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét képezö - 2023. évi üzleti tervét elfogadja.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:01
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
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 Voks

Boda Ildikó Igen
Gergöné Varga Tünde Igen
Herczeg Mariann Igen
Keresztesi Balázs Igen
Knul Andrea Igen
dr. Kun László Igen
Nagyné dr. Csobolyó Eszter Igen
Tiefenbeck László Igen
Mekler Andrea Távol

169/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete a Dunavarsányi
Városgazdálkodási Kft. - jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés mellékletét
képezö - 2023. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloíerjesztés a jegyzóTiÖnyv mellékletét képezi

Nagyité dr. Csobolyó Eszter 17^ órakor távoyk ffz ülésrol, a swvawk swma 7 fore csokken.
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6. Javaslat a Dunavarsán Város Onkormán zat Petőfí Művelődési Ház és Kön tár 2023. évi
Munkatervének és Dunavarsán Város Onkormán zata 2023. évi rendezvén ro ram ának

elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ezt is tárgyaltuk tegnap hosszasan, módosítást is kértünk
Igazgató asszonytól. En még egy módosítást kértem bevallom, tudniillik, vannak olyan események a
Művelödési házban, amelyek adakozás jelleggel, az idosek támogatásával vannak megtartva. En
egyébként is - nem csak a mostani díj miatt - mindig ugrok az idösek támogatása érdekében, és azon
vagyok, hogy aki ezzel akar foglalkozni, az igenis kapjon meg mindent hozzá, a teret mindenképpen.
Igy lett betéve utólag, hogy a MISA alapítvány mínden évben október 1-jén nagyon színvonalasan
megünnepli az Idösek Világnapját. Mindig hív egy előadót, nagyon sok idös nyugdíjas eljön erre az
eseményre, akik a műsor végén mindig kapnak egy csomagot, amelyben általában tartós élelmiszer
van. Eszembe jutott, hogy ők szintén az idöseknek rendeznek minden évben egy rendezvényt
tavasszal, Anyák Napján is. Ez sem került bele elsöre a rendezvényprogramba. Ha most nem vállaljuk
fel a helyszín biztosítását a Müvelödési házban, akkor ez az Anyák napí rendezvény nem lesz
megtartva, ez biztos. Ezt nem tudja felvállalni a MISA Alapítvány. Nyilván több támogatást nem
tudunk nekik adni, söt, lehet, hogy még annyi támogatást sem tudunk adni, mint eddig. Legyen egy
hely azon idősek számára is Anyák Napján, akiknek távol vannak a gyerekeik, vagy nincsenek is, de
mégis megköszöntik öket illendöen és kedvesen ezen ajeles napon.

Portík-Cseres Éva intézményvezctö: Beszéltem a MISA alapítvány elnökével, megbeszéltük
mindkét dátumot. Köszönetét és háláját fejezi ki Elnök úr, és kérte, hogy ezt tolmácsoljam a testület
felé. Valóban nem tudta volna megtartani a rendezvényeket, hiszen mindkettö jótékonysági
rendezvény.

dr. Kiss István aljegyző: A Bizottságok és Polgármester asszony által javasolt módosításokat
Igazgató asszony átvezette. A MikroDat rendszerbe fel is van töltve a módosított dokumentumok,
tehát a testület már így tudja elfogadni a Munkatervet és a Rendezvényprogramot.

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Munkaterv egy váz, amelyben a jövö évi eseményeket
látjuk, ünnepségekkel és minden olyan eseménnyel, amelyeket meg szoktunk tartani. Emellé majd a
költségvetés fog rendelni számokat, és a költségvetés terrezése fog bizonyos fételeket esetleg
változtatni, bár reménység szerint talán majd nem kell változtatni, mert már így is eléggé le van
csökkentve. Amennyíben elfogadható a beadvány, és nincs több kérdés, szavazásra ferjesztem fel a
határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Petöfí Művelödési Ház és Könyvtár 2023. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti - a Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár 2023. évi
Rendezvényprogramját magában foglaló - Munkatervét elfogadja.
b) a Dunavarsány Város Onkonnányzata 2023. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti Rendezvényprogramját elfogadja.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:06
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tiefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

170/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Petöfi Müvelödési Ház és Könyvtár 2023. évre vonatkozó, jelen határozat

meghozatalát segitő elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti - a Petöfi Művelődési
Ház és Könyvtár 2023. évi Rendezvényprogramját magában foglaló - Munkatervét
elfogadja.

b) a Dunavarsány Város Onkormányzata 2023. évre vonatkozó, jelen határozat
meghozatalát segitö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti
Rendezvényprogramját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoi tartow eloterjesztés ajegywkönyv mellékletét képeú-
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7. Javaslat az Önkormán zat tula'donában lévő hel isé ek közössé i célú bérbeadásakor
fi elembe veendő hel isé béreinek elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Évek óta ugyanazok a bérleti dijak vannak a kiadható
helyiségeinknél. Ez a nehezebb gazdasági helyzet erre is rákényszerit bennünket, hogy emeljünk
bérleti díjakat. Én megkapom az összes újságot a kömyezö településekröl. Mindenhol növekedtek a
helyiségbérleti díjak. Nem hasonlítható össze egyik a másikkal, mert sokkal magasabb bérleti díj van
egy nálunk jóval nagyobb lélekszámú városban, mint pl. egy kis településen. Ma talán a szigetújfalui
bérieti dljakat nézegettem, és majdnem ilyesmi összegben fogadták el Szigetújfalun is a
tomacsamokuknak, és különbözö klubhelyiségeik bérleti díját. Mindenkit rákényszerit ez a gazdasági
helyzet az emelésre, hiszen fűteni kell ezeket a helyiségeket, világftani kell bennük, stb. Ez nálunk
vonatkozik a Petöfi Művelödési Ház egyes helyiségeire, a Tornacsamokra, a Petöfi Parkra, Polgárok
házára. A Futballpályán is kértük a takarékoskodást, amire beérkezett az intézkedési terv arról, hogy
milyen intézkedéseket vezettek be, hogy kevesebb pénzbe kerüljön. Nyilván ott is emelés fog történni,
de mi azokról a helyszínekről nem tudunk dönteni, amelyek űzemeltetésre vannak kiadva. Mi most
azokról döntöttünk, amik a mi intézményeink. A Petöfi Művelödési Ház elött áruló árusokat is érinteni
fogja egy négyzetméter áremelés.

Herczeg Mariann alpolgármester: Csak annyival egészíteném ki Polgármester asszony
beszámoloját, hogy kétféle számot láttatok az elöterjesztésben. Az alsó szám, ami kedvezményes
helyiségbérként szerepel, az a Gazdasági osztály által kiszámolt önköltséges ár. Ez eddig is igy volt,
nem tudom, ki milyen helyiségeket bérelt, de aki civil szervezetet vezet, az tudja, hogy a dunavarsányi
civil szervezetekre vonatkoznak a kedvezmények. Illetve a Művelödési ház vezetöjével külön is
leültünk és próbáltuk úgy kitalálni az alap helyiségbéreket, hogy ne gyilkoljuk le a civil
szervezeteinket - akár egy Baba-mama klubot - azzal, hogy óriási bérieti díjakat kelljen fízetniük, és
ne tudjon helyiséget bérelni, és ne tudja tovább folytatni a tevékenységét, mert reméljük, egyszer csak
normalizálódni fog a világ. Szeretnénk, ha a sok-sok civil szervezet azért túlélné ezt az idöszakot,
amik a COVID-dal és a mostani energiaválsággal elég nagy léket kaptak. Aki pedig külsösként akarja
kibérelni, akár egy-egy esküvöre a termeket, öket se tiltsuk ki a Müvelödési házból, ezért ez a
lehetöség is megmaradt. Ez esetben szintén a kedvezményes helyiségbér lenne, hogy még az is egy
viszonylag kezelhetö és elfogadható összeg legyen, hiszen ők nem 2-3 órára szeretnék fcibérelni a
termet, hanem minimum 12 órára, vagy egy teljes napra. A civil pályázati lehetöségeket még hozzá
szeretnénk igazitani. A Művelödési ház vezetöjével megbeszéltük, hogy ha itt most ez a döntés
megszületik, akkor neki nyilván ki kell értesitenie minden egyes résztvevöt. Es kérem, hogy majd abba
is írd bele, hogy ne kapjanak rögtön szívinfarktust a vezetök, hogy ott lesz erre még a pályázati
lehetöség. A költségvetésünk fogja megmutatni, hogy hogyan tovább, hogy tudunk-e a civil pályázati
támogatásokon emelni, vagy akkor ezek a szervezetek ajövöre nem kirándulni fognak, vagy nem új
csizmát vesznek, hanem kifízetik a foglalkozások bérleti díját. Láthatjátok, hogy a Polgárok Házában
nincs nagy emelés, és a Petöfi Szabadidö Parkban is barátibb, kifízethetö a szervezetek számára is a
bérleti dijak összege.
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Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen, a támogatásra azt mondjuk, hogy majd jelentkezzenek,
de hát fogalmunk nincs, hogy tudunk-e támogatást adní, és mennyít. Ez már megint csak képlékeny
tétel. De már Nagyné dr. Csobolyó Eszter képviselö asszonyt megszólítottunk azzal, hogy lehetséges,
hogy még nagyobb segítséget kell nyújtanía esefleg arra, hogy NEA-s, vagy bármilyen központi
pályázatra pályázhassanak a civil szervezetek. Hiszen a lehetöségük majdnem mindegyiknek megvan
arra, hogy pályázzon, és szoktak is pályázni minden évben. Igaz, hogy sok munlca beadni egy
pályázatot, de megéri, mert általában megnyerik ezeket a pályázatokat. Minden civil szervezetnek el
kell gondolkodni, hogy esetleg tagdíjat emeljen, mert azok összege szerintem míndenhol nagyon
alacsonyan van. Sajnos mindennek felment az ára, el kell gondolkodni a további működés formáiról.
Nem tudom, hogy síkerült-e átvízsgálni ezeket a számokat, és egyet tud-e értenÍ velük a testület. Ha
nincs továbbí kérdés, akkor szavazásra terjesztem fel az elsö határozati javalatot, ami arról szól, hogy
az elözö határozati javaslatot, amiben a bérleti díjakat megállapitottuk, visszavonjuk: Dunavarsány
Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-
testületének 6/2019. (I. 31. ) számú határozatát visszavonja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:16
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

TÍefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

171/2022. II. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsány Város
Onkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (I. 31. ) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
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Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozati javaslat a hasznosításra kijelölt
ingatlanokat tartalmazza: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az
önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéröl és elidegenítésükröl szóló
1/2019, (II. 1.) önkormányzati rendeletének 2. § (2) bekezdése alapján kijelöli hasznosításra az alábbi
önkormányzati tulajdonában álló ingatlanokat:
a) Az ingatlan megj'elölése: Általános Iskola és Tomacsamok
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belteriilet 79 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri ertekel71. 853.487 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznositási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján
b) Az ingatlan megjelölése: Szolgálati lakás
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 1981 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 14. 193. 914 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: lakás bérbeadása munkakör betöltése érdekében,
szakember lakhatásának megoldása céljából, költségelv alapján
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján
c) Az ingatlan megjelölése: Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfi Müvelödési Ház és
Könyvtár helyiségei (Székhely épület Színház terem, Tükrös terem, Kamaraterem, Elöcsamok)
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 103/1 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 18.652.922 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznositási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján
d) Az ingatlan megjelölése: Dunavarsányi Polgárok Háza helyiségei (Nagyterem, Iroda)
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 66/A helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 26. 107. 860 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján
e) Az ingatlan megjelölése: Petöfi Szabadidö Park helyiségei
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 1967 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 117. 486. 000 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján
Indlthatjuk a szavazást.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:16
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%

Igen 7 100. 00 77. 78
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0. 00 0. 00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott O 0.00
Távol 2 22.22
Ősszesen 9 100.00
Megjegyzés:
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Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tiefenbeck László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

172/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képvíselö-testülete az önkormányzati lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéröl és elidegenítésükről szóló 1/2019, (II. I.)
önkonnányzati rendeletének 2. § (2) bekezdése alapján kijelöli hasznositásra az alábbi
önkormányzati tulajdonában álló ingatlanokat:

a) Az íngatlan megjelölése: Általános Iskola és Tomacsamok
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület 79 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri ertekel71. 853.487 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznositási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján

b) Az ingatlan megjelölése: Szolgálatí lakás
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belteriilet, 1981 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 14. 193. 914 Ft
Az Ingatían (helyiség) hasznosítási módja; lakás bérbeadása munkakör betöltése
érdekében, szakember lakhatásának megoldása céljából, költségelv alapján
Az ingatlan (helyiség) hasznositási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján

c) Az ingatlan megjelölése: Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfi Müvelodési
Ház és Könyvtár helyiségei (Székhely épület Színház terem, Tükrös terem,
Kamaraterem, Előcsamok)
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 103/1 helyrajzi szám
Az Íngatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 18. 652. 922 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján

d) Az ingatlan megjelölése: Dunavarsányi Polgárok Háza helyiségei (Nagyterem,
Iroda)
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 66/A helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 26. 107. 860 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznosítási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján

e) Az ingatlan megjelölése: Petöfi Szabadidő Park helyiségei
Az ingatlan helyrajzi száma: Dunavarsány, belterület, 1967 helyrajzi szám
Az ingatlan egészének vagyonkataszteri értéke: 117. 486. 000 Ft
Az Ingatlan (helyiség) hasznosítási módja: helyiség közösségi célú bérbeadása
Az ingatlan (helyiség) hasznositási feltételei: Onkormányzati rendelet alapján

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
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Gergőné Varga TUnde polgármester: A harmadik határozati javaslat a helyiség bérleti dijait
tartalmazza: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az Onkonnányzat
tulajdonában és kezelésében, valamint az Onkormányzat tulajdonában, de az Onkormányzat
költségvetési szerve (intézménye) kezelésében és üzemeltetésében lévö és határozatában erre kijelölt
helyiségek közösségi célú bérbeadásakor fígyelembe veendö helyiségbéreket az alábbiak szerint
határozza meg 2023. január 1 -jei hatállyal:
a) Az Önkormányzat kezelésében lévö Tomacsamok helyiségbére:

alap helyiségbér: 20. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 14. 700 FÜóra

b) A Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfi Művelődési Ház és Könyvtár kezelésében és
üzemeltetésében lévö helyiségek helyiségbérei:
ba) Székhely épület "Színpadi terem

alap helyiségbér: 20. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 14. 300 Ft/óra

bb) Székhely épület "Tükrös terem"
alap helyiségbér: 10. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 8.200 Ft/óra

bc) Székhely épület "Színpadi terem 2/3-a"
alap helyiségbér: 15. 000 Ft/óra
kedvezményes helyíségbér; 11. 300 Ft/óra

bd) Székhely épület "Kamaraterem"
alap helyiségbér: 8. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 6. 500 Ft/óra

be) Székhely épület "EIőcsarnok"
alap helyiségbér: 8.000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 6. 300 Ft/óra

bf) Polgárok Háza "Nagyterem"
alap helyiségbér: 4. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 3. 500 Ft/óra

bg) Polgárok Háza "Iroda
helyiségbér:

bh) Petöfi Szabadidö Park
alap helyiségbér:
kedvezményes helyiségbér:

40. 000 Ft/hónap

6. 000 Ft/óra
4. 700 Ft/óra

c) Esküvő céljára történő bérbeadáskor a kedvezményes helyiségbér az irányadó.
A Tomacsamok bérbeadásával kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör Dunavarsány Város
Önkormányzata Képviselö-testületének az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéröl és elidegenítésükröl szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) 27. § (2) bekezdése alapján a Polgármestert, a Petöfi Művelödési Ház és
Könyvtár helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör a Rendelet 29. §-a
alapján a Petöfí Művelödési Ház és Könyvtár vezetöjét illeti meg.
A bérleti jogviszonyokból befolyó bérleti díjak a bérbeadó költségvetési szerv saját bevételét képezik.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:17
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
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Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. K\m László

Tiefenbeck László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

173/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkonnányzatának Képviselö-testülete az Onkormányiat
tulajdonában és kezelésében, valamint az Onkormányzat tulajdonában, de az
Önkormányzat költségvetési szerve (intézménye) kezelésében és uzemeltetésében lévö és
határozatában erre kijelölt helyiségek közösségi célú bérbeadásakor figyelembe veendo
helyiségbéreket az alábbiak szerint határozza meg 2023. január 1-jei hatállyal:

a) Az Önkormányzat kezelésében lévö Tomacsamok helyiségbére:
alap helyiségbér: 20.000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 14.700 Ft/óra

b) A Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár
kezelésében és űzemeltetésében lévő helyiségek helyiségbérei:
ba) Székhely épület "Szinpadi terem"

- alap helyiségbér: 20.000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 14. 300 Ft/óra

bb) Székhely épület "Tükrös terem"
alap helyiségbér: 10.000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 8.200 Ft/óra

bc) Székhely épület "Szinpadi terem 2/3-a"
alap helyiségbér: 15.000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 11. 300 Ftíóra

bd) Székhely épület "Kamaraterem"
- alap helyiségbér: 8.000 Ft/óra
- kedvezményes helyiségbér: 6. 500 Ft/óra

be) Székhely épület "Elöcsamok"
alap helyiségbér: 8.000 FÜóra
kedvezményes helyiségbér: 6. 300 Ft/óra

bf) Polgárok Háza "Nagyterem"
- alap helyiségbér: 4.000 Ft/óra
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kedvezményes helyiségbér: 3. 500 Ftíóra
bg) Polgárok Háza "Iroda"

helyiségbér: 40. 000 Ft/hónap
bh) Petöfí Szabadidö Park

alap helyiségbér: 6. 000 Ft/óra
kedvezményes helyiségbér: 4. 700 Ft/óra

c) Esküvő céljára történő bérbeadáskor a kedvezményes helyiségbér az irányadó.
A Tomacsamok bérbeadásával kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör Dunavarsány
Város Önkormányzata KépvÍselö-testületének az önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérietéröl és elidegenítésükröl szóló 1/2019. (II. 1.)
önkomiányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 27. § (2) bekezdése alapján a
Polgármestert, a Petöfí Művelödési Ház és Könyvtár helyiségeinek bérbeadásával
kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör a Rendelet 29, §-a alapján a Petöfí
Művelödési Ház és Könyvtár vezetöjét illeti meg.
A bérleti jogviszonyokból befolyó bérleti díjak a bérbeadó költségvetési szerv saját
bevételét képezik.

Határidő: azonnal

Felelős; Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A negyedik határozat a Petöfí Művelödési Ház és Könyvtár
udvarára vonatkozó, négyzetméterárban meghatározott bérleti díjat tartalmazza: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselö-testülete az Onkormányzat tulajdonában, de Dunavarsány Város
Önkormányzat Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár kezelésében lévö 103/2 hrsz kültéri közösségi
színtér teriiletbérleti díját 300 Ft/m2 összegben határozza meg. A közösségi színtér bérbeadásával
kapcsolatos valamennyi feladat- és hatáskör a Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár vezetőjét illeti meg.
A bérleti jogviszonyokból befolyó bérleti díjak a bérbeadó költségvetési szerv saját bevételét képezik.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Idej'e: 2022. december 13. 18:18
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks; Szav% Ossz%

Igen 7 100.00 77. 78
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0. 00 0. 00
Szavazott 7 100.00 77. 7S
Nem szavazott O 0.00
Távol 2 22. 22
Összesen 9 100.00

Megjegyzés:
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Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Tiefenbeck László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

174/2022. XII. 13. számu Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az Onkormányzat
tulajdonában, de Dunavarsány Város Onkormányzat Petofí Művelödési Ház és Könyvtár
kezelésében lévö 103/2 hrsz kültéri közösségi színtér területbérleti díját 300 Ft/m2
összegben határozza meg. A közösségi színtér bérbeadásával kapcsolatos valamennyi
feladat- és hatáskör a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár vezetöjét illeti meg. A bérleti
jogviszonyokból befolyó bérleti díjak a bérbeadó költségvetési szerv saját bevételét
képezík.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eló'terjesztés ajegywkonyv melléklelét képezi.

8. Javaslat méhn akrákszűrés biztosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szintén visszatérö napirendi pont, hála Istennek, hiszen a
védönönk, Fonyóné Tóth Cecília vállalja továbbra is ennek elvégzését. Megcsinálta a kimutatásokat,
hogy milyen eredménye volt az ö munkajának. Megvan, hogy mennyi összeget különítene el az
Önkormányzat erre. Igyekszünk ezt a nem kötelezö, de mégis fontos feladatot betervezni majd a
költségvetésbe. Egy nagyon fontos változás van kilátásban, majdnem biztos, hogy fél évtöl a
védönöket el fogják vezényelni innen. Ezt is csak hallomásból tudjuk, nincs rá felénk még semmiféle
konkréf hír. Az egészségügy egyik ága a védönök munkája, ök Ís érintve lesznek ebben az
egészségügyi átszervezésben. De Jegyzö úr szokta mondani, hogy akkor kell átmenni a hídon, amikor
odaérünk. Mi minden esetre úgy számoltunk, hogy Cili ezt a szűrést megcsinálja egész évben a
délegyházi lakosoknak is. Ha nincs kérdés, szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány
Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) továbbra is biztositja a dunavarsányi és délegyházi lakosok részére a népegészségügyi programban
meghatározott kritériumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrő vizsgálaton való részvételt.
b) az a) pont szerinti vizsgálatok dologi kiadásaira az Onkomiányzat 2023. évi költségvetésében
500.000.-Ft összegü elöirányzatot bíztosít.
c) az a) pont szerinti feladatok ellátásával 2023. január 1. napjával megbfzza 1 év határozott idöre
Fonyóné Tóth Cecília védönőt bruttó 150. 000, -Ft/félév megbízási dij ellenében.
d) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti megbízási szerzödés aláírására, valamint az egyéb
szükséges Íntézkedések megtételére.
Indíthatjuk a szavazást.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:22
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O
Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

175/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) továbbra is biztositja a dunavarsányi és délegyházi lakosok részére a

népegészségügyi programban meghatározott kritériumok fígyelembevételével a
méhnyakrákszürö vizsgálaton való részvételt

b) az a) pont szerinti vizsgálatok dologi kiadásaira az Onkormányzat 2023. évi
költségvetésében 500.000. -Ft összegű elöirányzatot biztosít.

c) az a) pont szerinti feladatok ellátásával 2023. január 1. napjával megbízza 1 év
határozott idöre Fonyóné Tóth Cecília védönöt bruttó 150. 000, -Ft/félév megbizási
díj ellenében.

d) felhatalmazza a Polgármestert a c) pont szerinti megbízási szerződés aláírására,
valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős;

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjesztés a jegyw'könyv mellékletét képen.
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9. Javaslat a Media Technolo Zrt-vel műsoridő vásárlási keretszerződés me kötésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez Ís visszatérö téma, ugyan nem minden évben, de most
megint tárgyaljuk, és egy minimális emelést kér a Föszerkesztö Ur. Mindenfelé emelés van, úgyhogy
ez a kis emelés nem egy ördögtöl való dolog. Tegnap elmondta az érveit, kérdésekre válaszolt. Nem
tudom, hogy van-e valakinek még kérdése hozzá. Amennyiben nincs, akkor szavazásra terjesztem a
határozatijavaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) elfogadja ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú mdléklete szerinti müsoridö
vásárlási keretszerzödést, amely a Media Technology Zrt-vel kerül megkötésre 2023. január 1-jétöl
2024. december 31-Íg terjedö 2 éves határozott Ídőtartamra, 447. 177 Ft + Afa/hó összegért, amely
tartalmazza a helyi kábelszolgáltató dfjszabása szerinti müsortovábbltási dijat is,
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerzödés aláírására, valamint a további szükséges
íntézkedéseket megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:23
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O
Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

^év
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tiefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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176/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete
a) elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés 2. számú melléklete

szerintí müsoridö vásárlási keretszerzödést, amely a Media Technology Zrt-vel
keriil megkötésre 2023. január 1-jétöl 2024. december 31-ig terjedö 2 éves
határozott Ídötartamra, 447. 177 Ft + Áfa/hó összegért, amely tartalmazza a helyi
kábelszolgáltató díjszabása szerinti műsortovábbítási díjat is,

b) felhatalmazza a Polgánnestert az a) pont szerinti szerzödés aláírására, valamint a
további szükséges intézkedéseket megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz. tartozó elöterjesztés ajegyzőkönyv meÍÍékleíét képezi.

10. Javaslat cso ortos föld áz közbeszerzés eredmén ének "óváha ására

Gergőné Varga Tünde polgármester; Tegnap a Bizottsági ülésen itt voltak az Infend Kft. képviselöi,
amely cég megbizást kapott tölünk, hogy íöldgáz közbeszerzést folytasson le, amelynek mi vagyunk a
konzorciumvezetöi, és mögöttünk van 39 Önkormányzat. Tehát összesen 40-en vagyunk ebben a
közbeszerzési csoportban. Es ez jónak bizonyul, legalábbis ahogy elmondta a kapcsolattartójuk.
714, 09 Ft/m a beszerzett ár, amiben már minden benne van, a vezetékdíj Ís. Látjuk az otthoni
gázárainkat és a más települések gázárait, van, aki azt sem tudja, hogy milyen gázáron fog kapni
számlákat. Ez úgy érzem, hogy egy korrekt, a maí víszonylatban jó ár. Ahogy azért mozog a gázár a
világpiacon, ez kicsit változni fog fel és le. De ez az az összeg, ami egy fíx kiindulási összeg. Ebböl
már nem lehet 2000 Ft/m , bíztos vagyok benne. Ez a közbeszerzés megtörtént, és várjuk az MVM-töl
a szerzödést. Jövöre szeptember 30, -október 1. a fordulónap a gázbeszerzésre, úgyhogyezt elfogadjuk,
de szinte ajövö év elsö negyedévében már, tavasszal el Ís indulunk az új beszerzésen. Mert ök látják,
hogy mi az az idöpont, amikor majd kell lépni. Amikor már vége a fűtésszezonnak, de még nem
kezdödik el az új ffitési szezon, akkor lemennek a gázárak, és akkor kell elindítani az új közbeszerzést,
mert akkor jobb árat tudunk a közbeszerzésen elémi. Es megint csak vállaljuk a mi konzorciumvezetö
pozícióinkat, amivel különben semmi nemjár. Ugy gondoljuk, hogy ez egyjó ár, és reméljük, hogy az
MVM minél hamarabb küldi a szerzödést, amiben ez megerösitésre kerül, és a gázt ilyen áron fogjuk
tudni majd elszámolni.

Tiefenbeck László képviselő: Itt szeretném megköszönní a Hivatal, különösen a MűszakÍ osztály
munkáját ezzel kapcsolatban. Hogy a szerzödés Uyen szinten létrejött, az annak köszönhetö, hogy
olyan sok adatot kellett szolgáltatni, amit mind ök csináltak. En csak egy ingatlannál voltam érintett,
de el tudom képzelni, hogy mire mindenkitöl összeszedték a szükséges adatokat, mennyit kellett azzal
dolgozniuk, úgyhogy le a kalappal, köszönjük szépen.

Gergőné Varga Tünde polgármester: En is csatlakozom ehhez. Ma is beszéltem polgármesterekkel,
és tényleg azt látom, hogy egyáltalán nem tudják az önkormányzatok, hogy milyen összegen lesz
nekik kiszámlázva a gáz és az áram. Ez borzasztó könnyelmüségre vall ebben az idöszakban. Mi
mindig megkötöttük az elözö céggel is a szerzödéseket, persze azért fizetünk, de megtérül azzal, hogy
sokkal alacsonyabb árért, de kapunk ebben a mai világban gázt és áramot. Es ez kiszánútható. Persze a
költségvetésben erre rá kell tenni, mert ermek a gáznak mozgástere van, de mégsem kell olyan magas
összeggel beterrezni a költségvetésbe, mint amire még októberben-novemberben számítottunk.
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Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető: Igazából ez egy akkora feladat, hogy nem
csak a mi osztályunk, hanem a Gazdasági osztály is nagyon sokat dolgozott rajta.

Gergőné Varga Tűnde polgármester: Van két olyan ügyintézö, akinek ez kiteszi a napját. Oriási
mennyiségü adatszolgáltatás jár ezzel, és mindig újra kell csinálni, úgyhogy az Infend Kft-t
folyamatosan fogjuk látni a közeljövöben. Mert ez a gázbeszerzés már el fog ÍndulnÍ tavasszal, amikor
ök úgy látják, hogy érdemes. Az áramunk - köszönhetöen a korábbi közbeszerzésnek - most nagyon
jó áron van, 26 és 29 Ft, ami nekünk jövő év végéig kitart, de már most gondolni kell a következö
idöszakra, és még a szerzödésünk lejárata elott új közbeszerzést kell kiímunk, de erröl a következő
napirendi pontnál döntünk. Ezen folyamatosan dolgozik a két osztály. Amennyiben ez az eredmény
elfogadható, és nincs több kérdés, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány
Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 2022. november 30. napjával lezárt csoportos földgáz közbeszerzési eljárást a jelen határozat
elfogadását segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommaljóváhagyja;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti csoportos földgáz közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevöjével, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel a földgáz energia szerzödések aláirására,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:31
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O
Távol 2
Osszcsen 9

Megjcgyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tíefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 7S
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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177/2022. XII. 13. számu Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 2022. november 30. napjával lezárt csoportos földgáz közbeszerzési eljárást a

jelen határozat elfogadását segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerintí
tartalommal jóváhagyja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti csoportos földgáz közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevöjével, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel a
földgáz energia szerzödések aláírására, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidö: azonnal

Felelös: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eÍóterjesztés a jegyzókönyv mellékletét képezi.

11. Javaslatcso ortos villamos ener *a közbeszerzési el'árás me indítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Erröl beszéltem az előzö napirendi pontnál, hogy a villamos
energia közbeszerzési eljárás megindításáról is döntsünk, az alábbi határozati javasltattal:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) részt vesz a 2023. évben induló csoportos villamosenergia közbeszerzési eljárásban a csoport
konzorciumvezetöjeként;
b) megbízza az InFend Energy Kft-t (1158 Budapest, Késmárk u. 7/b) nettó 900.000 forint + AFA
összegben, melynek pénzügyi fedezetét a 2023. éví költségvetésében bíztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti csoportos villamos energía közbeszerzési csoport
létrehozására, a közbeszerzési eljárás megindítására, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:32
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100. 00 77. 78
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0.00 0. 00
Szavazott 7 100. 00 77. 78
Nem szavazott O 0.00
Távol 2 22. 22
Osszesen 9 100. 00

Megjegyzés:
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Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. Kun László

Tiefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

178/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) részt vesz a 2023. évben induló csoportos villamosenergia közbeszerzésÍ eljárásban

a csoport konzorciumvezetöjeként;
b) megbízza az InFend Energy Kft-t (1158 Budapest, Késmárk u. 7/b) nettó 900. 000

forint + AFA összegben, melynek pénzügyi fedezetét a 2023. évi költségvetésében
biztosítja;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti csoportos víllamos energia
közbeszerzési csoport létrehozására, a közbeszerzési eljárás megíndítására,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elffterjesités ajegyzökönyv mellékletét képezi.

12. Javaslat Dunavarsán Város Onkormán zata Ké viselö-testülete 2023. évi munkatervének

me alkotására valamint a közme hall atás idö ont'ának me határozására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Vísszatérö napirendÍ pont minden évben. Itt a testületí ülések
gyakorisága, a visszatérö napirendi pontok betervezése, illetve a közmeghallgatás idöpontja kerül
elfogadásra. Jövöre a közmeghallgatás szeptember 5-én lesz a Petöfi Klubban.

dr. Kiss István aljegyző: Bízottsági ülésen is elmondtam, de elmondom most is, hátha valaki nem
volt ítt a Bizottsági ülésen, hogy SZMSZ szerint az adott hónap második keddjén van rendes ülés, de
engedelmeíekkel a Húsvét miatt - mivel Húsvéthétfön a bizottságok nem tudnak ülésezni - az áprilisi
rendes ülést a hónap hannadik keddjére terrezzük.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Jó, akkor szerintem szavazhatunk a határozatí javaslatról:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a 2023. évi Munkatervét ajelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés melléklete szerintí tartalommal elfogadja.
Akí ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:34
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
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Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tíinde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Tiefenbeck László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Össz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

179/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete a 2023. évi Munkatervét a
jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthOT. tartow eloterjesstés a jegywkonyv melléhletét képezi.

13. Javaslat a Dunavarsán i KözÖs Onkormán zatí Hivatal ala ító okiratának módosítására

dr. Kiss István aljegyzö: Technikai módosításról van szó. A Magyar Allamkincstárjelezte, hogy az
általuk megkövetelt formába kéne helyezni az alapító okiratunkat. A többi intézménynél már
megtettük ezt, a Hivatalét hagytuk utoljára. Ezt a technikai módosítást vezetnénk most át, amit a
majosházi testület elé is terjesztünk, ajövö heti ülésén.

Gergőné Varga TUnde polgármester: Rendben. Két határozati javaslat van; egy módositó és egy
egységes szerkezetű alapitó okiratról szóló. Szavazásra terjesztem az elsö határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal alapító okiratának - jelen határozat meghozatalát
segitö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti, DV/5274-2/2022. okiratszámú - módosltását
jóváhagyja,
b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgánnestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a Magyar
Államkincstámál szükséges intézkedések megtételére.
Akí ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:35
Típusa: Nyilt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. K.un László

Tiefenbeck László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

180/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi KÖzÖs Onkormányzati Hivatal alapító okiratának -jelen határozat

meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szermti, DV/5274-2/2022.
okiratszámú - módositásátjóváhagyja,

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a

Magyar Államlcincstámál szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Gergőné Varga TUnde polgármester: A második határozati javaslat a következö: Dunavarsány
Város Önkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) a Dunavarsányi Közös Önkonnányzati Hivatal alapitó okiratának - jelen határozat meghozatalát
segftő elöterjesztés 2. számú metléklete szerinti, DV/5274-3/2022. okiratszámú - módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratátjóváhagyja,
b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a Magyar
Államkincstámál szükséges íntézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:35
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesí Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tiefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav°o
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz"
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Jgen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

181/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal alapító okíratának -jelen határozat

meghozatalát segitö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti, DV/5274-3/2022.
okiratszámú - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
jóváhagyja,

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására,
c) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a

Magyar Allamkincstámál szükséges íntézkedések megtételére.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegyzökönyv mellékletét képezi.
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14. Javaslat az Onkormán zat 2023-2026. évekre vonatkozo Straté iai Ellenőrzési Tervéne
illetve a 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfo adására

Gergőné Varga TUnde polgármester: Visszatéro napirendi pont ez is. Belső ellenör asszony
összeállította ezt az anyagot, és javaslom elfogadásra. Itt is két határozat van, és először az elsöre
szavazunk, amelyben elfogadjuk a Stratégiai Ellenörzési Tervet: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselö-testülete a 2023-2026. évi - jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 1-2. számú mellékletét képezö - Dunavarsány Város Onkormányzata és költségvetési
intézményei Stratégiai Ellenőrzési Tervét elfogadja.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:36
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O
Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Tiefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

182/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a 2023-2026. évi - jelen
határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1-2. számú mellékletét képező - Dunavarsány
Város Önkormányzata és költségvetési intézményei Stratégiai Ellenörzési Tervét
elfogadja.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester
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Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozati javaslatban pedig a kpckázatelemzéssel
alátámasztott Belsö Ellenörzési Tervet fogadjuk el: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képviselö-testülete a 2023. évi - jelen határozat meghozatalát segítö eloterjesztés 3-6. számú
mellékletét képezö - Dunavarsány Város Onkormányzata és költségvetési intézményei
kockázatelemzéssel alátámasztott belsö ellenörzési tervét elfogadja. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:37
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O
Távol 2
Osszesen 9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100. 00

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tiefenbeck László
Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

183/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi - jelen határozat
meghozatalát segítö elöterjesztés 3-6. számú mellékletét képezö - Dunavarsány Város
Önkormányzata és költségvetési intézményei kockázatelemzéssel alátámasztott belsö
ellenörzési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjesztés ajegywkönyv mellékletét képe-d.
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15. Javaslat a CO-MEDI-CATUS Kft-vel kotott me bízási szerződés módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a szerzödésmódosítás a vérvételröl és a véralvadásmérésröl
szól, a Bizottsági ülésen részletesen tárgyalásra került, ezért szavazásra terjesztem a határozati
javaslatot: Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselő-testülete saját részéról elfogadja a CO-
MEDI-CATUS Gyógyitó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel megkötött, 2017. január 1-jétöl hatályos
MegbízásÍ szerzödés módosítását a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert a szerzödés módosítás aláírására,
illetve a szükséges intézkedések megtételére. Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:38
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesí Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tiefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

184/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete saját részéröl elfogadja a
CO-MEDI-CATUS Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel megkötött, 2017.
jarmár 1-jétöl hatályos Megbízási szerzödés módosítását a jelen határozat meghozatalát
segítö elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a
Polgármestert a szerzödés módosítás aláírására, illetve a szükséges intézkedések
megtételére.

Hataridő: azonnal
Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz turtow elöterjesités ajegyzokonyv melléhletét képezi.

36



16. Javaslat hel
me kötésére

i közbiztonsá ot érintő feladatok ellátására vonatkozó me álla odás

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szintén visszatérö napirendi pont. Ez a rendÖrök
túlmunkájának bérezéséröl, illetve az általunk kifízetett díjazásról szól. Nem változik az összeg.
Orsparancsnok asszonnyal tárgyaltunk. A megállapodás tervezet már a megyét ís megjárta, fehát
mindenki elfogadta ezt a javaslatot, már csak rajtunk múlik, hogy továbbra is vállaljuk-e a támogatását
a rendöröknek. Szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képvíselö-testülete
a) saját részéröl elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés melléklete szerinti, Helyi
közbiztonságot érintö feladatok ellátására vonatkozó megállapodást, amely a Pest Megyei Rendör-
fökapitánysággal kerül megkötésre 2023. január 1-jétöl 2023. december 31-éig terjedö határozott
idötartamra, a közterületek és nyilvános helyek megerösített rendöri ellenörzését szolgáló
közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának dfjazására, elsösorban a családi házas övezetek, gazdasági
területek, valamint az oktatási/nevelési intézmények kömyéke biztonságának erösítésére, az
önkormányzatí rendezvényeken állandó rendöri jelenlét biztosításához szükségessé váló túlszolgálat
fínanszírozására 2. 200. 000, - Ft összegű támogatás bíztosításával a 2023. évi költségvetés működési
célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre elöirányzata terhére.
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerintí megállapodás aláírására, valamínt a további
szükséges intézkedések megtéfelére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:39
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
Eredmén e Voks:

Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 7S
0. 00

22.22
100.00

Megjegyzés:

Név
Boda IIdikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Maríann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tiefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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185/2022. XII. 13. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) saját részéröl elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés

melléklete szerinti, Helyi közbiztonságot érinto feladatok ellátására vonatkozó
megállapodást, amely a Pest Megyei Rendör-főkapitánysággal kerül megkötésre
2023, január 1-jétől 2023. december 31-éig terjedo határozott idötartamra, a
közterületek és nyilvános helyek megerösitett rendöri ellenorzését szolgáló
közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, elsösorban a családí házas
övezetek, gazdasági területek, valamint az oktatási/nevelési intézmények kömyéke
biztonságának erösítésére, az önkormányzati rendezvényeken állandó rendörÍ
jelenlét biztosításához szükségessé váló túlszolgálat finanszírozására 2. 200. OOO, - Ft
összegü támogatás biztosi'tásával a 2023. évi költségvetés működési célú
pénzeszköz átadás államháztartáson belülre elöirányzata terhére.

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás aláírására, valamint
a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezi.

17. Javaslat fol ószámlahitel rendelkezésre tartásáról

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez is minden évben visszatérö napirendi pont. Bár most fog
változni, mert a jövö évben nem csak egy alkalommal lehet módosítani, hanem év közben is lehet
kétszer módosítani a rendelkezésre tartásról. Ne legyen rá szükségünk, de ha esetleg mégis lesz, akkor
lesz rá lehetöség, hogy kérjük a pénzintézetet, hogy adjon magasabb folyószámlahitel-keretet. Most
még a régi szerint december 31-éíg vissza kell tölteni a folyószámlahítel-keretet. Erröl döntünk, illetve
a további rendelkezésre tartásról az alábbi határozati javaslattal: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviselö-testülete
a) az OTP Bank Nyrt-töl folyószámlahitelt vesz fel.
b) a hitel futamideje a szerződéskötés napjától határozatlan ideig tart (éves felülvizsgálat mellett,
azzal a feltétellel, hogy a határozatlan idő alatt az Onkormányzat a hitelt bármikor, indoklás nélkül
felmondhatja), a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 150. 000. 000 Ft.
c) figyelembe véve a nündenkor hatályos államliáztartási jogszabályokat, a hitel és járulékai
visszafízetésének biztosítékául felajánlja az Onkormányzat saját bevételeit.
d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafízetés idötartama alatt a kért hitelt és járulékait a
fütamidö éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzöen - a költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elöirányzat módosltásai során Sgyelembe veszi.
e) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerzödést aláirja az Onkormányzat képviseletében.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:40
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
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Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7
Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Maríann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Tiefenbeck László

Mekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Össz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol

186/2022. XII. 13. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) az OTP Bank Nyrt-töl folyőszámlahitelt vesz fel.
b) a hitel futamideje a szerzödéskötés napjától határozatlan ideig tart (éves

felülvizsgálat mellett, azzal a feltétellel, hogy a határozatlan idő alatt az
Onkormányzat a hitelt bármikor, indoklás nélkül felmondhatja), a rendelkezésre
tartott összeg legfeljebb 150.000. 000 Ft.

c) figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat, a hitel és
jámlékai visszafízetésének biztosítékául felajánlja az Onkormányzat saját
bevételeit.

d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idötartama alatt a kért hitelt és
járulékait a futamidö éveiben - a felhalmozási és töke jellegü kiadásokat
megelözően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetésí
elöirányzat módosításai során fígyelembe veszÍ.

e) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerzödést
aláírja az Onkormányzat képviseletében.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezi.
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18. Javaslat a 2023. évi szún o éritésre

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez szintén egy olyan feladat, amiröl minden évben döntenünk
kell. A számlák még nem érkeztek meg, most várjuk azokat. Illetve most történt meg a települések
értesítése, hogy hányféle gyérítés történt és hanyszor. Ezeket ki fogják számlázni, ítt van a ránk
vonatkozó összeg. A jövö évj is. Valamint van mögötte egy vizsgálat, amit elvégzett egy labor,
amelyben különbözö helyeken szúnyogokat számláltak. Mindenféle szúnyogfajtát találtak
Dunavarsányon is, még tigrisszúnyogot is. Ogyhogy nagyon körültekintöen körüljárták a dolgokat.
Mindig azt gondolom, hogy Dunavarsány az egyik legfertözöttebb település, mert nálunk armyi nyílt
víz van, de nem. Meglepö módon pont nálunk van a legkevesebb szúnyog. Mindenhol ugyanúgy,
ugyanannyiszor, ugyanakkor és ugyanazzal a módszerrel mérték, úgyhogy el kell, hogy fogadjuk,
hogy Dunavarsánynál vannak soklcal fertözöttebb helyek. Nyilván azért csinálták a kísérletet, hogy
minél jobb szereket tudjanak kikísérletezni arra, hogy ezek a szúnyogok gyérüljenek. Szavazásra
terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal a 2023.
évi szúnyoggyérítés Dunavarsány Város Onkormányzatára eső bruttó 2. 384. 480. - Ft összegű költségét
elfogadja, ezen összeghatárig kötelezettséget vállal, azt a 2023. évi költségvetésében elkűlöm'ti;
b) felkéri Szigetszentmiklós Város Onkormányzatának Polgármesterét, hogy a költségek csökkentése
érdekében keressen támogatási (pályázati) lehetöségeket;
c) felhatalmazza a Polgármestert a 2023. évi Dunavarsány településre esö szúnyoggyéritési feladatok
ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a megbízási szerzödés aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2022. december 13. 18:44
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks:
Igen 7
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 7

Nem szavazott O

Távol 2
Osszesen 9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
77. 78

0. 00
0. 00

77. 78
0. 00

22. 22
100.00

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Tiefenbeck László

M^ekler Andrea

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
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187/2022. II. 13. számú Ké viselő-testületl határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a jelen határozat meghozatalát segftö előterjesztés 3. számú melléklete szerinti

tartalommal a 2023. évi szúnyoggyérités Dunavarsány Város Onkormányzatára esö
bruttó 2. 384.480. - Ft összegü költségét elfogadja, ezen összeghatárig
kötelezettséget vállal, azt a 2023. évi költségvetésében elkülöníti;

b) felkéri Szigetszentmiklós Város Onkonnányzatának Polgármesterét, hogy a
költségek csökkentése érdekében keressen támogatási (pályázati) lehetöségeket;

c) felhatalmazza a Polgármestert a 2023. évi Dunavarsány településre esö
szúnyoggyéritési feladatok ellátására irányuló egyeztetések lefolytatására, a
megbízási szerzödés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tarlow elöterjesztés ajegyzóTcönyv mellékletét képeú.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Aljegyző úr még szeretne valamit mondani.

dr. Klss István aljegyző; Szeretném felhivni a figyelmet, hogy nem csak ajándékok vannak a
képviselök elött, hanem a vagyonnyilatkozatuk leadásához szükséges nyomtatványok is, összekészítve
egy~egy borítékba. Ezen nyomtatványok kitöltésével tudnak eleget tenni a képviselök a
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek. Január 31-e a leadási határidö.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a mai ülésen való részvételt, mindenkinek
áldott karácsonyt, kellemes ünnepeket, ésjó pihenést kívánok. Az ülést bezárom.

Az ülés jegyzőkönyve 18 órakor lezárásra kerül.

K.m. f.
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A jegyzökönyv hiteles:
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Boda Ildi

képviselő

Tiefenbeck Lász ó

képviselö
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