
2023. február 14-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai 

 

 

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

 

12/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Boda Ildikó és Tiefenbeck László képviselőt jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

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

 

13/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

1. Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására, valamint az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható 

kötelezettségekről szóló határozati javaslat elfogadására 

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

3. Javaslat a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 11/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 

4. Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet elrendelésére 

5. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi 

tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 

6. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár alapító 

okiratának módosítására 

7. Javaslat a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Weöres Sándor Óvodája 2021/2022. nevelési 

évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására 

8. Javaslat az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának, illetve a Dunavarsányi Óvoda-

Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására 

9. Javaslat az önkormányzat által alapított költségvetési szervek használatába adott 

ingatlanokra vonatkozó használati szerződés felülvizsgálatára 

10. Javaslat „Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetése” tárgyú 

beszerzési eljárás megindítására 

11. Javaslat a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2022. évben végzett tevékenységéről 

szóló szakmai beszámoló elfogadására 

12. Javaslat a 2023. évi civil és sport pályázatok kiírására a helyi egyesületek, sportegyesületek 

és alapítványok számára 

13. Javaslat a német nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

módosítására 

14. Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 

15. Javaslat a MÁV Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás szüneteltetésének 

jóváhagyására 

16. Javaslat Dunavarsány Város településrendezési eszközei részleges módosítására az 

EGYMI tervezett intézményi épület telkét érintő véderdő terület megszüntetése okán 

17. Javaslat Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégia, valamint megalapozó 

vizsgálat felülvizsgálatának záró államigazgatási és partnerségi egyeztetést követő 

elfogadására 

18. Javaslat útkarbantartás tárgyában kötött megállapodás 2. számú módosításának 

elfogadására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 



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

 

14/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint 

az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

15/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Torna Egylet jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti kérelmében foglaltakat jóváhagyja, és a kézilabda szakosztály edzéseire 

és versenyprogramjaihoz biztosítja a 2023. évre a dunavarsányi tornacsarnok térítésmentes 

használatát természetbeni támogatásként évi 700 órában, aminek pénzegyenértéke 

10.290.000 Ft. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és a Dunavarsányi Torna Egylet között 

létrejövő természetbeni támogatásról szóló szerződés aláírására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

16/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzat 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évben végzett tevékenységére vonatkozó – jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

17/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 

– jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, DV/1459-

1/2023. okiratszámú – módosítását jóváhagyja, 

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására, 

c) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a Magyar 

Államkincstárnál szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 



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

 

18/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 

– jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, DV/1459-

2/2023. okiratszámú – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

jóváhagyja, 

b) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a Magyar 

Államkincstárnál szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

19/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 

Weöres Sándor Óvodája 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységére vonatkozó – jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

20/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Weöres Sándor Óvodájában a 2023. augusztus 31-ig a 

harmadik életévüket betöltő gyermekek beiratkozási időszakaként a 2023. május 2-5. közötti 

napokat határozza meg, 

b) felkéri a Jegyzőt az óvodába történő beiratkozásról szóló – a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő – közlemény közzétételére 

az önkormányzat, illetve Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde honlapján, valamint a helyben 

szokásos módon, legkésőbb 2023. április 1-ig. 

 

Határidő: 2023. április 1. 

Felelős: Jegyző 

 

 

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

 

21/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Tündérország Bölcsődéjében a beiratkozási 

időszakot 2023. április 17-20. között határozza meg, 

b) felkéri az Intézményvezetőt a bölcsődébe történő beiratkozásról szóló közlemény 

közzétételére a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde honlapján, valamint a helyben 

szokásos módon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Intézményvezető 

 

 

 



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

 

22/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsődében a heti nyitva tartási időt a 2023/2024-es nevelési 

évben hétfőtől péntekig 6.30–17.30-ig, 

b) az éves nyitva tartási időt 2023. szeptember 1. - 2024. augusztus 31-ig határozza meg 

oly módon, hogy az intézményvezető által előre meghatározott rend szerint a 

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde valamely épülete a nyári időszakban is nyitva tart. 

c) felkéri az intézményvezetőt, hogy 2023. február 15-ig a Dunavarsányi Óvoda-

Bölcsőde 2023. évi nyári nyitva tartásáról – a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – közleményben tájékoztassa a szülőket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Intézményvezető 

 

 

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

 

23/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekkel kötendő, a jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

Ingatlanhasználati szerződéstervezet szövegét.  

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú mellékletében meghatározottak szerinti költségvetési 

szervekkel a 2. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozóan az 

Ingatlanhasználati szerződéseket megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

24/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetése” tárgyú, 

a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 

b) megbízza a „Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámla 

vezetése” tárgyú beszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó 800.000,- Ft összegben a vásárolt 

közszolgáltatás forrás terhére, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi pénzintézeteket: 

• CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.) 

• ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) 

• OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) 

• Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.) 

• Takarékbank Zrt. (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.) 

• UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 



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

 

25/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Oktatási és 

Sport Alapítvány 2022. évben végzett tevékenységére vonatkozó – jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti – szakmai beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

26/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a 2023. évre kiírja „civil pályázatát” a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

1. számú melléklete szerinti tartalommal az "egyesületek, sportegyesületek és 

alapítványok" támogatására. 

b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

27/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a 2023. évre kiírja „sport pályázatát” a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az „országos sportági 

szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek" 

támogatására. 

b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

28/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a saját részéről elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete 

szerinti Közigazgatási szerződés-Együttműködési megállapodás módosítást, amely 

Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kerül megkötésre, 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás módosítás aláírására, 

és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 



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

 

29/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Dunavarsány Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét a jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti közbeszerzési terv közzétételére, 

valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

30/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) jóváhagyja a MÁV Zrt-vel (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 2016. 

október 6. napján kötött Együttműködési Megállapodás szüneteltetését a jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás szüneteltetés 

aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére; 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

31/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) támogatja a Dunavarsány 4509 és 3712/3 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, a 

hatályos településrendezési tervekben kijelölt erdőterületek megszüntetését és a 

közigazgatási területen belül, a 097/1, 099, 0102/8 helyrajzi számú ingatlanokon 

történő pótlását (igénybevétel szükségesség szerint) és ennek kapcsán Dunavarsány 

településrendezési eszközeinek módosításához csatlakozó, a helyi építési szabályzat 

módosítására is kiterjedő tervezési munka megkezdését; 

b) támogatja a Dunavarsány 3712/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett 

településrendezési terveket érintő módosításban kijelölésre kerülő új beépítésre szánt 

terület kijelölését, mivel az technikai okokból a megszüntetésre kerülő 8 méter széles 

erdősáv helyén, a kapcsolódó építési övezet kiterjesztése során jön létre. A 

részterületen új beépítés elhelyezése nem tervezett, csak telken belüli burkolt felületek 

kialakítása; 

c) az új beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán, az Étv. 7. §-a alapján, a döntés során 

szem előtt tartotta a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a 

munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a közlekedés, 

a hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a 

hulladékkezelés biztosítását, a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, 

a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös 

tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, a területtel való 

takarékos gazdálkodást, az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, 

valamint a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását; 

d) a Dunavarsány 097/1, 099, 0102/8, 3712/3 és 4509 helyrajzi számú érintett ingatlanok 

területét a 3712/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett, a település szempontjából 

kiemelt fontosságú intézményi beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja a tervezett fejlesztés megvalósulása érdekében; 

e) elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú mellékletében 

olvasható főépítészi feljegyzést; 



f) környezeti vizsgálat lefolytatását - a tervezett módosítás léptéke és jellege okán - nem 

tartja szükségesnek, csak abban az esetben, ha valamely érintett államigazgatási szerv 

azt jogszabályi hivatkozáson alapuló véleményével nem teszi kötelezővé; 

g) az a) pont szerinti településrendezési eszközök módosításának tervezési díját a jelen 

határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja nettó 400.000 ft + Áfa összegben, melynek pénzügyi fedezetét a 2023. évi 

költségvetés terhére biztosítja; 

h) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti feladatokhoz kapcsolódó 

településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési szerződés megkötésére 

a g) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

32/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiájának felülvizsgálatát a 

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal; 

b) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiája megalapozó 

vizsgálatának felülvizsgálatát a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal; 

c) tudomásul veszi a beérkezett vélemények, az el nem fogadott vélemények és azok 

indokolása, illetve a vélemények alapján a koncepcióban, a stratégiában tett 

módosítások jegyzékét a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú 

melléklete szerinti tartalommal; 

d) felhatalmazza a Polgármestert az elfogadott dokumentumok közzétételére 

Dunavarsány város honlapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – a felülvizsgálat 

kezdetekor hatályos – előírásainak megfelelően; 

e) felhatalmazza a Polgármestert, hogy öt napon belül értesítse az államigazgatási 

véleményezési folyamatban részt vett szervezeteket, valamint az állami főépítészi 

hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt az integrált településfejlesztési 

stratégia felülvizsgálatának elfogadásáról, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – a 

felülvizsgálat kezdetekor hatályos – előírásainak megfelelően. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

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

 

33/2023. (II. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. által 2022. december 21. napján 

benyújtott egységár felülvizsgálatot a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

1. számú melléklete szerinti tartalommal; 

b) elfogadja a Dunavarsány Város Önkormányzata és a Dunavarsányi 

Városgazdálkodási Kft. között létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS 

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 1.2.1. c pontja szerinti feladat ellátására 

megkötött Megállapodás 2. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti egységárakkal felülvizsgált b) pont 

szerinti megállapodás 2. számú módosításának aláírására, valamint a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


