
JEGYZÖKÖNYV

Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata KépvÍselő-testületének 2023. február 14-én 17 órai
kezdettel a Városháza dísztermében megtartott, rendes, nyílt üléséröl.

PultNév
1 Gergöné Varga Tünde
2 Keresztesi Balázs

3 Herczeg Mariann
5 dr. Kun László

6 Mekler Andrea

8 Knul Andrea

9 Tiefenbeck László

10 Boda Ildikó

11 dr. Szilágyi Akos
13 dr. ICiss István

Voks
1

1

1

1

1

1

1

1

o

o

Gergőné Varga Tünde polgármester: Szereteftel köszöntöm a rendes testületi ülésen megjelent
képviselöket és a Hivatal dolgozóit. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Kun Lászlót és Mekler Andreát
kérem fel, Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 17:17
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
Összesen 9 100.00
Megjegyzés:



Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

12/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzökönyvének
hitelesítésére dr. Kun Lászlót és Mekler Andrea képviselöketjelöli ki.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Képviselö-testület

Gergőné Varga Tünde polgármester: Következö szavazásunk a napirendi pontokról szól. 18 napirendi
pontot kérek elfogadni a testülettöl, változtatás nélkül, amelyek a meghivóban szerepelnek:
1. Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására,
valamint az adósságszolgálatból eredo következö három évre várható kötelezettségekröl szóló határozati
javaslat elfogadására
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a
fizetendő térítési dijakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fizetendő tén'tési díjakról szóló 11/2022.
(VII. 13. ) önkomiányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a 2023. évi igazgatási szűnet elrendelésére
5. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár 2022. évi
tevékenységéröl szóló szakmai beszámoló elfogadására
6. Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár alapító okiratának
módosítására
7. Javaslat a Dunavarsányi Övoda-BöIcsöde Weöres Sándor Ovodája 2021/2022. nevelési évben végzett
tevékenységéröl szóló szakmai beszámoló elfogadására
8. Javaslat az óvodai és bölcsödei beiratkozás időszakának, illetve a Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde heti
és éves nyitvatartási Ídejének meghatározására
9. Javaslat az önkormányzat által alapított költségvetési szervek használatába adott ingatlanokra
vonatkozó használatí szerzödés 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 tevékenységéröl 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. éví KLözbeszerzési Terv elfogadására
15. Javaslat a MÁV Zrt-vel kötött együttműkodési megállapodás szüneteltetésénekjóváhagyására
16. Javaslat Dunavarsány Város településrendezési eszközei részleges módosítására az EGYMI tervezett
intézményi épület telkét érintő véderdö terület megszüntetése okán



17. Javaslat Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégia, valamint megalapozó vizsgálat
felülvizsgálatának záró államigazgatási és partnerségi egyeztetést követö elfogadására
18. Javaslat útkarbantartás tárgyában kötött megállapodás 2. számú módosltásának elfogadására
Szeretném kémi a szavazást a napirendi pontokra.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 17:17
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100. 00 88. 89
Nem O 0. 00 0. 00
Tartózkodik O 0. 00 0. 00
Szavazott 8 100. 00 8S.89
Nem szavazott O 0. 00

Távol 1 11. 11
Összesen 9 100. 00
Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Kliul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

13/2023. II. 14. számú Ké viselé-testűleti határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:

1. Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének
megalkotására, valamint az adósságszolgálatból eredö következö három évre várható
kötelezettségekröl szóló határozatíjavaslat elfogadására

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéröl,
valanúnt a fízetendö térítési dyakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkonnányzati rendelet
módosítására

3. Javaslat a gyennekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjólétí alapellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a
fizetendö térítési díjakról szóló 11/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet
módosítására

4. Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet elrendelésére
5. Javaslat a Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár 2022.

évi tevékenységéröl szóló szakmai beszámoló elfogadására
6. Javaslat a Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfí Művelödési Ház és Könyvtár

alapító okiratának módosítására



7. Javaslat a Dunavarsányi Övoda-BöIcsode Weöres Sándor Ovodaja 2021/2022. nevelési
évben végzett tevékenységéröl szóló szakmai beszámoló elfogadására

8. Javaslat az óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának, illetve a Dunavarsányi Ovoda-
Bölcsöde heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására

9. Javaslat az önkormányzat által alapított költségvetési szervek használatába adott
ingatlanokra vonatkozó használati szerzödés felülvizsgálatára

10. Javaslat "Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetése
tárgyú beszerzésí eljárás megindítására

11. Javaslat a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 2022. évben végzett
tevékenységéröl szóló szakmai beszámoló elfogadására

12. Javaslat a 2023. évi civil és sport pályázatok kiírására a helyi egyesületek,
sportegyesűletek 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 érintö véderdö terület megszüntetése okán
17. Javaslat Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégia, valamint megalapozó

vizsgálat felülvizsgálatának záró államigazgatási és partnerségi egyeztetést követö
elfogadására

18. Javaslat útkarbantartás tárgyában kötött megállapodás 2. számú módosításának
elfogadására

Határidő:
Felelős:

Napirend elott:

azonnal

Képviselö-testület

Gergoné Varga Tünde polgármester: Itt van elöttünk a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló, amit át lehet nézni, és ha van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor azt fel lehet tenni.
Bankszámla-egyenlegünk azt mutatja, hogy a következö adófizetési idöszakig az Onkormányzatnak stabil
a pénzügyi helyzete, biztosítva van a város és az intézmények működése. Reméljük, hogy a rendelkezésre
álló összeg elég lesz erre a pár hónapra és utána az adóbevételeink továbbra is biztosítják müködésünket.
Rendkívüli testületi ülést kellett tartanunk, hiszen a hulladékszállításról kellett döntenünk, mint minden
évben. Nagyon sok tárgyalást folytattunk a januári hónapban az Energiahivatallal és a DPMV Zrt-vel. A
mi, illetve a Társulás elsödleges feladata, hogy az öntözöerdö - ami a tisztított szennyvíz kilocsolására
szolgál - folyamatos gondozás alatt legyen. Ez taksonyi területen létesült, és hajól emlékszem közel 10
kilométer hosszan bakhát lett telepítve, amit folyamatos gondozással lehet szinten tartani. Ennek az
öntözöteruletnek a jövöbeli sorsa igencsak meg fogja határozni az önkonnányzatok költségvetését. A
Budapest-Belgrád vasútfejlesztés ügyében is folyamatosan zajlanak a tárgyalások. Folynak a munkálatok,
a legjobban minket most az bánt, hogy rengeteg fa kivágásra keriilt. Legtöbbször nem is kérdeznek meg
erröl, de szerencsére utólag van lehetőség egyeztetésre és lehet tárgyalni olyan dolgokról, amik ebben a
nagy beruházásban hasznot képezhetnek az Onkormányzatnak. Például megengedte a vállalkozó, hogy
ezeket a kivágott fákat mi elraktározhatjuk és esetleg a következö fütésszezonban a rászomló családokat
tudjuk ezzel támogatni, segíteni. Ugyanilyen pozitív tárgyalás eredménye az, hogy a régi múzeum - ami
sajnos lebontásra került és helyére parkolök fognak épülni - melletti ideiglenes épületben - amiben elég
sok, MÁV leltárba vett vagyontárgy van még - biztosítják a lehetöséget számunkra, hogy ezek a tárgyak a
birtokunkba kerüljenek. Jó hír, hogy a kissorompónál lévö kaotikus állapotok kiküszöbölésére és a
biztonságos közlekedés érdekében folytak pozitív kimenetelü, elöremutató tárgyalások. A háttérben azon



vagyunk, hogy ebböl a vasúti fejlesztésböl a legjobbakat tudjuk kihozni, és ugyanezt a biztonságos
közlekedést szeretnénk kialakíttatni a nagysorompónál lévő átjárónál is. Sajnos az EGYMI-vel
kapcsolatban nem ilyen eredményesek a tárgyalások. Ezzel a beruházással kapcsolatban kapunk
különbözö engedélyekröl szóló dokumentumokat, amik által módosítanunk kell a Település Szerkezeti
Tervünket, de arról még nincs bövebb információnk, hogy mikor indulhat el az iskola, illetve az EGYMI
épűletének az építése. Januári hónapban már voltak események, rendezvények. Volt farsang, színvonalas
műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából, voltak bálok, a hagyományos Erdélyi bál, illetve a 26. évét
betöltö Banyabál is megrendezésre került. Nagyon színvonalas szinházi elöadások voltak, de az
elkövetkezendökben még folytatódnak a báli ünnepségek és az egyéb rendezvények. Sajnos el kell
mondanom, hogy a héten volt egy kezdeményezés a farsangi bálra, amire csak nagyon kevesen
jelentkeztek, ezért nem keriilt megrendezésre. Én ennyit szerettem volna a napirendi pontok elött
elmondani, amennyiben van még valami, amit a képviselők szeretnének elmondani, akkor kérem, tegyék
meg.

Knul Andrea képviselő: Polgármester asszonytól szeretném megkérdezni, hogy Dunavarsány-
Délegyháza vasúttal kapcsolatos elkerülő utakkal kapcsolatban voltak-e tárgyalások? A másik kérdésem,
hogy a most elkezdődő bányászati tevékenység meimyire fogja a közúti forgalmunkat érinteni, mennyi
ideig fog tartani ez a tevékenység és vissza fogják-e rekultiválni vagy pedig megint lesz egy halas tavunk,
ami majd ott fog parlagon hevemi?

Gergőné Varga Tünde polgármester: Igen, történt egyeztetés az elkerülö úttal kapcsolatban, de erre a
Kormány fog külön pénzösszeget adni, ami nem szorosan a Budapest-Belgrád költségvetése, hanem egy
másik költségvetésböl fog szánnazni. Tudtommal ez a felüljáró meg fog valósulni, de ezzel kapcsolatosan
még semmiféle egyeztetés nem történt. A bányákról én csak azt tudom elmondani, hogy ezek mind
rekultiválva lesznek, mert nem maradhatnak így.

dr. Szilágyi Ákos jegyzo: Nincsenek 100 %-os infonnációink. Jelenleg két bánya van, ahol folyik a
kitermelés. Az egyik bánya a Lasselsberger mellett van, a másik pedig a katona-tavaknál van, ami már 20
éve bányászatra kijelölt terület és ez is engedélyek alapján működik. Az egyik bánya tulajdonosa a
Lasselsberger Hungária Kft. a másiké pedig a Méhes Kft. A Méhes-bányát érintö területen
gépjárműmozgás a település közigazgatási teriiletén nem várható. A Méhes-bánya vezetésének
tajékoztatása alapján ez a bánya a következö egy évben kerül kibányászásra azokkal a feltételekkel, amit
elmondott Sólyom Úr, hogy hétvégén nem folytatnak bányászati tevékenységet, illetve este 6 óra után már
nem folytatnak kitermelö tevékenységet, oda fognak figyelni, hogy a lakosságot a lehető legkisebb
mértékben zavarják. A másik bánya esetében a bánya űgyvezetöje bemutatta nekünk az engedélyeit, ami
alapján a tevékenységet megkezdték. Ök is törekszenek arra, hogy a lehető legkisebb mértékben legyen
zavaró a tevékenységük, de a város belteriiletét ez a forgalom sem fogja vélhetöen érinteni. A
rekultivációval kapcsolatban azt az információt, tájékoztatást kaptuk, hogy ezeknek a bányáknak a
rekultivációjára a kitermelést követően intézkedni kell. A helyi védettséget élvezö területünk melletti, már
kibányászott tónál már folyik a rekultiváció, tehát a hatóságok által meghatározott, szigorúan ellenörzött
töltoanyaggal rekultiválják a bányát, amire a legvégén rá fog kerulni az elöírt mennyiségű termöftíldréteg.
Ugyanez fog történni a most kibányászás alatt lévö bányaterülettel, amit a Méhes Kft. bányász ki, és
ugyancsak ilyen rekultivációs kötelemröl tudunk a Lasselsberger-bányánál is, amikor a kitermelést
befejezi. A rekultivációs kötelem elöírás. Információink szerint nem lehet szabadon hagyni az új
vízfelületet.



Knul Andrea képviselé: Köszönöm szépen a választ, majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek az
ígérvények betartva. Eszembejutott még, hogy az 510-es úton a fatelep mellett van a Bruszt Géppark Kfí.,
aki betont tör. Azzal kapcsolatban van valami előrelépés, mivel az ott lakókat teljes mértékben nem csak
por, hanem hanghatással is zavarja. Már cikk is jelent meg róluk egy napilapban. Történt hivatalos
megkeresés a cég felé, hogy ezt a tevékenységet valamilyen szinten a lakosságra való tekintettel
ffiggesszék fel, vagy máshol végezzék?

dr. Szilágyi Ákos jegyző: Ezzel kapcsolatban volt hatósági eljárás, nem sokat tudunk tenni, mert minden
szükséges engedéllyel rendelkeznek. Mi nem tudunk semmilyen hatósági eszközzel intézkedni ez ügyben.
Az eljárásról a részletes tájékoztatást megkapták a bejelentök. Nem tudunk ezzel mit kezdeni. Nincs arra
lehetöségünk, hogy ennek a telepnek a működését felffiggesszük.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönjük. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor
megkezdenénk a mai napirendi pontjaink tárgyalását.

1. Javaslat Dunavarsán Város Onkormán zata 2023.
me alkotására valamint az adóssá szol álatból eredő
kötelezettsé ekról szóló határozati 'avaslat elfo adására

évi költsé vetési

következő három

rendeletének

évre várható

Gergőné Varga Tünde polgármester: Nagyon sok munka volt ennek a költségvetésnek az összerakása.
Minden bizottság részletesen tárgyalta ezt a költségvetést. A korábbi évekhez hasonlóan próbálta a testület
ezt a költségvetést úgy összerakni, hogy azokra a feladatokra is terveztünl:, amelyek az elözö években is
voltak, gondolva a civil és sport támogatásokra, de sajnos fejlesztéseinket el kellett engednűnk erre az
évre. A pályázaton nyert pénzösszegböl tudjuk megvalósítani a Szabadidö Park második ütemét.
Remélhetöleg ajövö év vége felé már könnyebb lesz az életünk ésjobb költségvetést tudunk osszehozni,
amiben már fejlesztések is szerepelhetnek. Útjainkat próbáljuk karbantartani, stabilizálni, de új utak most
nem fognak épülni. Az Önkormányzat természetesen stabil és rendelkezik vagyoneszközökkel. Most a
müködés a legfontosabb és a költségvetésünk is ennek függvényében lett elkészitve. Egyeztetünk az
intézményvezetökkel is, mindent átbeszéltünk. Annak ellenére, hogy az iskolák már nem hozzánk
tartoznak, próbálunk segítséget nyújtani számukra is. Szerencsére a bölcsödénk beindult és jól müködik.
Kérdezem, hogy valaki óhajt-e még valamit hozzátenni, vagy kérdést feltenni ezzel kapcsolatban? /Nem
hangzik el hozzászólás. / 2 határozati javaslatról és a költségvetési rendelet megalkotásáról kell
szavaznunk. Elöször az elöterjesztésben szereplö, adósságszolgálatból eredö következö három évre
várható kötelezettségekröl szóló határozati javaslatról kell szavaznunk: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselö-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztetö
ügyleteiböl eredö fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat meghozatalát
segítö elöterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerintjóváhagyja. Kérem, hogy szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 17:52
Tipusa: Nyllt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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
Összesen 9 100.00



Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

14/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztetö ügyleteiböl eredö fizetési kötelezettségeinek három évre
várható összegét a jelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltak szerintjóváhagyja.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozati javaslat a DTE támogatásáról szól.
Kérdezem, hogy valaki szeretne-e valamit hozzátenni, vagy kérdést feltenni ezzel kapcsolatban? /Nem
hangzik el hozzaszölás. / Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete
a) a Dunavarsányi Toma Egylet jelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés 2. számú melléklete
szerinti kérelmében foglaltakat jóváhagyja, és a kézilabda szakosztály edzéseire és versenyprogramjaihoz
biztosítja a 2023. évre a dunavarsányi tomacsamok téritésmentes használatát természetbeni támogatásként
évi 700 órában, aminek pénzegyenértéke 10. 290. 000 Ft.
b) felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és a Dunavarsányi Toma Egylet között létrejövö
természetbeni támogatásról szóló szerzödés aláfrására.
Kérem, indítsuk el a szavazást.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 17:53
Tipusa: Nyflt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
Eredmén e Voks: Szav% Ossz%

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

Távol 1 11. 11
Összesen 9 100. 00
Megjegyzés:



Név

Boda Ildikó

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

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

15/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Toma Egylet jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2.

számú melléklete szerinti kérelmében foglaltakat jóváhagyja, és a kézilabda
szakosztály edzéseire és versenyprogramjaihoz biztosítja a 2023. évre a dunavarsányi
tomacsamok téritésmentes használatát természetbeni támogatásként évi 700 órában,
aminek pénzegyenértéke 10.290.000 Ft.

b) felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és a Dunavarsányi Toma Egylet
közott létrejövö természetbeni támogatásról szóló szerzödés aláírására.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: Aki egyetért az önkormányzat 2023. évi költségvetési
rendelettervezetével, kérem, szavazzon igennel. A rendelet megalkotása minösitett többséget igényel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 17:53
Típusa: Nyilt
rendelet; EIfogadva
Minösített

Eredmén e

Igen
Nem
Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00



Név

Boda Ildikó

Gergoné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László
Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

A Képviselö-testület megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséröl szóló 4/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendeletét.

A napirendi ponthoz tarlow elö'terjesstés és rendeleltervezet ajegyzffliönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Köszönöm szépen a Képviselok támogatását, szavazataikat és
még egyszer köszönöm az egész Hivatalnak, Jegyzö Ürnak és mindenkinek a munkáját.

2. Javaslat a személ es ondoskodást n ú'to szociális ellátásokról azok i én bevételéről valamint
a fizetendő térítési dí'akrol szóló 10/2022. 1. 13. önkormán zati rendelet modosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester; Ez is egy önkormányzati rendelet. Tárgyalták a bizottságok és
elfogadásrajavasolják. A támogatási keret nem lett magasabb. Kicsit emeltük viszont az összeghatárokat,
ami "által több család juthat hozzá ezekhez a támogatásokhoz, illetve a támogatás összegét emeltük meg
egy kicsit. Amennyiben szavazhatunk, minősitett többséggel kell elfogadnunk a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendö téritési díjakról szóló rendeletet.
Kérem, aki egyetért a rendelettervezettel, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 17:55
Tipusa: Nyílt
rendelet; Elfogadva
Minösített

Eredmén e

Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

Nein szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

s

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0.00

11. 11
100.00



Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

A Képviselö-testület megalkoUa a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéröl, valamint a fizetendö téritési díjakról szóló 10/2022. (VII. 13. ) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2023. (II. 15.) önkonnányzati rendeletét.

A napírendiponthoz tartozó eló'lerjeszlés e's rendelettervezet ajegywTcönyv mellékletét képezi.

3. Javaslat a ermekek védelmét biztosító énzbeli természetbeni és személ es ondoskodást
n ú"t6 ermek'oléti ala ellátásokról azok i én bevételéről valamint a fizetendő térítési
dí'akról szóló 11/2022. 1. 13. önkormán zati rendelet módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A következö rendelettervezet a gyermekek védelmét biztosító
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
Ígénybevételéröl, valamint a fizetendö térftési dfjakról szól. Aki elfogadja a rendelettervezetet, kérem,
szavazzon igennel. Szintén minösített többséggel kell elfogadnunk ezt a rendeletet.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febmár 14. 17:56
Típusa: Nyílt
rendelet; Elfogadva
Minösltett

Eredmén e

Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100. 00

10



Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Maríann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. K.un László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

A Képviselö-testület megalkotta a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a fízetendö téritési
díjakról szóló 11/2022. (VII. 13.) önkormányzatí rendelet módosításáról szóló 6/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendeletét.

A napirendi ponthoz tartozó elSterjesüés és rendeletterve's. et ajegyzokonyv mellékletét képeü.

4. Javaslat a 2023. évi i az atási szűnet elrendelésére

Gergőné Varga Tünde polgármester: Már negyedik éve fogadja el ezt a Képviselö-testület. Máshol is
bevezették ezt az igazgatási szünetet, július utolsó és augusztus elsö hetére lett betervezve, tehát két hétről
van szó, amikor a Hivatal be lesz zárva. Aki egyetért a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséröl szóló
rendelettervezettel, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febmár 14. 17:57
Típusa: Nyílt
rendelet; Elfogadva
Minösített

Eredmén e Voks:

Igen 8
Nem O
Tartózkodik O

Szavazott 8
Nem szavazott O
Távol 1
Összesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesí Balázs

Knul Andrea
dr. Kxin László

Mekler Andrea

Tíefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

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

11



A Képviselö-testület megalkotta a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséröl szóló 7/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendeletét.

A nopirendi ponthoz tartow eloterjesítés és rendelettervezet ajegyw'konyv melléUetét képezi

5. Javaslat a Dunavarsán Város Önkormán zat Petöfi Művelődési Ház és Kön tár 2022. évi
tevéken sé éről szóló szakmai beszámoló elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A bizottságok tárgyalták, a kérdéseket feltették a képviselok az
intézményvezetönek, elfogadták a beszámolót. Köszönjük szépen a Petöfi Művelödési Ház munkáját, és
amennyiben nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem a határozatí javaslatot: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfi Művelödési Ház és
Könyvtár 2022. évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. Kérem, szavazzmk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febmár 14. 17:58
Típusa; Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű

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

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea
TÍefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

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

12



16/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsány Város
Önkonnányzat Petöfi Müvelődési Ház és Könyvtár 2022. évben végzett tevékenységére
vonatkozó -jelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés melléklete szerinti - szakmai
beszámolót elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi poitthoT. tartow eloterjeszte's ajegyzökönyv mellékletét képezi.

6. Javaslat a Dunavarsán Város Önkormán zat Petéfi Művelődési Haz és Kön tár ala ftó
okiratának módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A bizottságok szintén tárgyalták. Két határozati javaslatot kell
elfogadnunk. Élőször a Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár alapító okiratának a módosítására teszek
javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfi Müvelödési Ház és Könyvtár alapító okiratának - jelen
határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 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 módosftása érdekében a Magyar
Államkincstámál S2<ikséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febmár 14. 17:59
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

OS8Z%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100. 00

13



Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herezeg Mariann
Keresztesi Balázs

Kilul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

17/2023. II. 14. szamú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár alapitó

okiratának - jelen határozat meghozatalát segftö elöterjesztés 1. számú melléklete
szerinti, DV/1459-1/2023. okiratszámú - módosításátjóváhagyja,

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

Magyar Államkincstámál szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Gergőné Varga TUnde polgármester: A második határozati javaslattal az alapitó okirat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt dokumentumát fogadjuk el: Dunavarsány Város Onkormányzatának
Képvi sel ö-testülete
a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfi Művelödési Ház és Könyvtár alapító okiratának - jelen

határozat meghozatalát segitö előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, DV/1459-2/2023. okiratszámú
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapitó okiratátjóváhagyja,

b) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a Magyar
Államkincstámál szükséges intézkedések megtételére.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 17:59
Típusa: NyÍlt
határozat; Elfogadva
Egyszerii

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

14



Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

18/2023. II. 14. számú Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfí Művelödési Ház és Könyvtár alapítö

okiratának - jelen határozat meghozatalát segftö előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti, DV/1459-2/2023. okiratszámú - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratátjóváhagyja,

b) felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében a
Magyar ÁllamkÍncstámál szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napírendi ponthoz tartozó etó'terjesztés ajegyzokönyv mellékletét képeü.

7. Javaslat a Dunavarsán i Övoda-BBIcsőde Weöres Sándor Ovodá'a 2021/2022. nevelési évben
vé zett tevéken sé érőlszóló szakmai beszámoló elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Nagyon szép és tartalmas beszámolót kaptunk, ami tükrözi az
elözö évi rengeteg munkát és elöre vetfti a következő feladatokat is. A bizottságok tárgyalták, és
elfogadásra javasolták a testületnek. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Önkonnányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde Weöres Sándor Ovodája
2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja. Kérem, indítsuk el a szavazást.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február. 14 18:00
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Össz%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100.00

15



Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

19/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Dunavarsányi Ovoda-
Bölcsöde Weöres Sándor Ovodája 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységére
vonatkozó -jelen határozat meghozatalát segftö elöterjesztés melléklete szerinti - szakmai
beszámolót elfogadja.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartow elöterjesztés ajegyzSkönyv melléklelél képezi.

8. Javaslat az óvodai és bölcsődei beiratkozas időszakának illetve a Dunavarsán i Ovoda-Bölcsőde
hetiésévesn itvatartásiide'énekme határozására

Gergoné Varga Tűnde polgármester: Ez a napirendi pont is évröl-évre visszatérö pont. Három
határozati javaslatra kell szavazni. Az elsö az óvodai beiratkozásról, a második a bölcsődei beiratkozásról,
a liarmadik pedig a nyitva tartásról szól. Ismertetem a határozati javaslatokat: Dunavarsány Város
ÖnkormányzatánakKépviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Övoda-Bölcsöde Weöres Sándor Ovodajában a 2023. augusztus 31-ig a harmadik
életévüket betöltö gyermekek beiratkozási idöszakaként a 2023. május 2-5. közötti napokat határozza
meg,
b) felkéri a Jegyzöt az ovodába történö beiratkozásról szóló - a nevelési-oktatási intézméayek
működéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 20.
§ (la) bekezdésében foglaltaknak megfelelö - közlemény közzétételére az önkormányzat, illetve
Dunavarsányi Övoda-Bölcsöde honlapján, valamint a helyben szokásos módon, legkésöbb 2023. április 1-
lg.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 18:01
Tipusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
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Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8
Nem szavazott O
Távol 1
Összesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
KeresztesÍ Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
MekJler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

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
Igea
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

20/2023. II. 14. számú Ké viselé-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Weöres Sándor Övodájában a 2023. augusztus 31-ig

a harmadik életévüket betöltö gyennekek beiratkozási időszakaként a 2023. május 2-5.
közötti napokat határozza meg,

b) felkéri a Jegyzöt az óvodába történö beiratkozásról szóló - a nevelési-oktatási
intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (la) bekezdésében foglaltaknak megfelelö -
közlemény közzétételére az önkormányzat, illetve Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde
honlapján, valamint a helyben szokásos módon, legkésöbb 2023. április 1-ig.

Határidő:

Felelős:
2023. április 1.
Jegyzö

Gergőné Varga Tünde polgármester: Az Övoda-Bölcsöde Tündérország Bölcsödéjébe való
beiratkozási idöszak jóváhagyásáról szavazzunk az alábbi határozati javaslattal: Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsöde Tündérország Bölcsődéjében a beiratkozási idöszakot 2023. április

17-20. között határozza meg,
b) felkéri az Intézményvezetöt a bölcsődébe történö beiratkozásról szóló közlemény közzétételére a
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsöde honlapján, valamint a helyben szokásos módon.
Kérem, a szavazás indítását.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február. 14 18:01
Típusa: Nyilt
határozat; Elfogadva
Egyszerü
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Eredmén e Voks:
Igen 8
Nem O
Tartózkodik O
Szavazott 8

Nem szavazott O
Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név

Boda IIdikó

Gergoné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea

Tíefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

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

21/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Övoda-Bölcsöde Tündérország Bölcsödéjében a beiratkozási

idöszakot 2023. április 17-20. között határozza meg,
b) felkéri az Intézményvezetöt a bölcsödébe történö beiratkozásról szóló közlemény

közzétételére a Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde honlapján, valamint a helyben
szokásos módon.

Határidő: azonnal

Felelős: Intézményvezető

Gergőné Varga Tiinde polgármester: A harmadik határozati javaslatról szavazzunk, mely az Ovoda-
Bölcsöde heti és éves nyitva tartásáról szól: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a Dunavarsányi Övoda-Bölcsödében a heti nyitva tartási idöt a 2023/2024-es nevelési évben hétfötöl

péntekig6. 30-17. 30-ig,
b) az éves nyitva tartási idöt 2023. szeptember 1. - 2024. augusztus 31-ig határozza meg oly módon, hogy

az intézményvezetö által előre meghatározott rend szerint a Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde valamely
épülete a nyári idöszakban is nyitra tart.

c) felkéri az intézményvezetőt, hogy 2023. február 15-ig a Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde 2023. évi
nyári nyitva tartásáról - a jelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés melléklete szerinti
tartalommal - közleményben tájékoztassa a szülöket.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febmár. 14 18:01
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerű
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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
Keresztesí Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

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

22/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-tesfülete
a) a DunavarsányÍ Övoda-Bölcsödében a heti nyitva tartási idÖt a 2023/2024-es nevelési

évben hétfötől péntekig 6.30-17.30-ig,
b) az éves nyitva tartási idöt 2023. szeptember 1. - 2024. augusztus 31-ig határozza meg

oly módon, hogy az intézményvezeto által előre meghatározott rend szerint a
Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde valamely épülete a nyári idöszakban is nyitva tart.

c) felkéri az intézményvezetöt, hogy 2023. február 15-ig a Dunavarsányi Ovoda-
Bölcsöde 2023. évi nyári nyitva tartásáról - a jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés melléklete szerintí tartalommal - közleményben tájékoztassa a szülöket.

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezetö

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés a jegywkonyv melléhletét hépezi.

9. Javaslat az önkormán zat által ala ított költsé

vonatkozó használatí szerzödés felülvizs álatára

etési szervek használatába adott in atianokra

Gergőné Varga Tünde polgármester: A bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és elfogadásra
javasolta a testületnek. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
OnkormányzatánakKépviselö-testülete
a) jóváhagyja az Onkormányzat által alapított költségvetési szervekkel kötendö, a jelen határozat
meghozatalát segitö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti Ingatlanhasználati szerzödéstervezet
szövegét.
b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2. számú
mellékletében meghatározottak szerinti költségvetési szervekkel a 2. számú mellékletben meghatározott
ingatlanokra vonatkozóan az Ingatlanhasználati szerzödéseket megkösse.
Kérem, indítsuk a szavazást.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febroár 14. 18:02
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
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

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

08SZ%
88. 89

0. 00
0. 00

88. 89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

23/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) jóváhagyja az Onkormányzat által alapított költségvetési szervekkel kötendö, a jelen

határozat meghozatalát segítő elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti
Ingatlanhasználati szerzödéstervezet szövegét.

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy ajelen határozat meghozatalát segítő elöterjesztés
2. számú mellékletében meghatározottak szerínti költségvetési szervekkel a 2. számú
mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozóan az Ingatlanhasználati
szerzödéseket megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthvz tartvzó eló'ter/esztés ajegyw'konyv mellékletét képed.
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10. Javaslat Dunavarsán Város Onkormán zata és intézmén ei bankszámla vezetése tár

beszerzési el'árás me indítására

Gergoné Varga Tünde polgármester: 2003 óta vagyunk az OTP-nél. Nem pénzintézetet szeretnénk
váltani, hanem meg szeretnénk nézni, hogy van-e a településünkhöz közel olyan pénzintézet, aki esetleg
jobb kondíciókkal vezetné az Onkormányzat számláit, illetve az egyéb pénzügyi tranzakcióit. Ez egy
egyszerű beszerzési eljárás, amire 6 bankot hívtunk meg, ami 25 km-es körzetben van, de a pontos
feltételek megtalálhatók a kiírásban. Minden bank emeli a költségeit, bankok egyesülnek, tehát mozgás
van a bankok terén. Március végéig van lehetöségük a felkért bankoknak pályázni. Tegnap a bizottsági
ülésen ítt volt Kovács Gábor köszbeszerzési tanácsadónk, aki részletesen elmondta, hogy miröl szól a
kilrás. Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazásra terjesztem a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a "Dunavarsány Város Onkormányzata és intézményei bankszámla vezetése" tárgyú, a Kbt. hatálya
alá nem tartozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jelen határozat meghozatalát segítö
elöterjesztés melléklete szerintí tartalommal elfogadja,
b) megbízza a "Dunavarsány Város Onkormányzata és intézményei bankszámla vezetése tárgyú
beszerzési eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kfí-t (2700 Cegléd, Malom
u. 18. ) nettó 800. 000, - Ft összegben a vásárolt közszolgáltatás forrás terhére, és felhatalmazza a
Polgármestert a megbízási szerzödés aláírására.
c) az a) pont szerintí eljárásban meghívja ajánlattevönek az alábbi pénzintézeteket:
. CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.)
. ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfllrdö utca 24-26.)
. OTPBankNyrt. (1051 Budapest, Nádoru. l6.)
. 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.)
Kérem, indítsuk a szavazást.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 18:07
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik

Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00
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Név

Boda IIdikó

Gergőné Varga Tunde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

24/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-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 segitö elöterjesztés melléklete szerinti tartalomma) elfogadja,

b) megbízza a "Dunavarsány Város Onkormányzata 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 megbfzási szerzödés
aláírására.

c) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevönek az alábbi pénzintézeteket:
CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.)

. ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdö utca 24-26.)
OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)

. Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Takarékbank Zrt. (1117 Budapest, MagyarTudósokkörútja 9. G. ép.)
UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegywkönyv mellékletét hépey.

11. Javaslat a Művelődési Oktatási és S ort Ala ítván 2022. évben vé zett tevéken sé éról szóló
szakmai beszámoló elfo adására

Gergoné Varga Tünde polgármester: Tegnap itt volt képviselö asszony, az alapitvány vezetöje. Egy-két
javítás történt a beszámolóban, de a beszámolót a bizottságok elfogadták. Ugyhogy köszönjük az
alapitvány munkaját, és reméljük ez így lesz az idén is. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Önkormányzatának K.épviselö-testülete a Művelödési, Oktatási és Sport Alapítvány
2022. évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát segitö elöterjesztés
melléklete szerintí - szakmai beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon igennel.

Szavazás ercdménye
Ideje: 2023. február 14. 18:08
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerű
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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
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

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

25/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Művelödési, Oktatási és Sport
Alapítvány 2022. évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen határozat meghozatalát
seglto elöterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadja.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartozó elöterjesztés ajegyzokönyv mellékletét képezi.

12. Javaslat a 2023. évi civil és s ort ál ázatok kiírására a hel i e esülete s orte esűletek és
ala ítván ok számára

Gergőné Varga Tünde polgármester: Ez a pályázat szintén a februári testületi ülésen szokott
elfogadásra kerülni. Az elözetes megbeszélések is arról tettek bizonyosságot, hogy amennyiben a
költségvetésben tudunk és akarunk is fedezetet biztosítani, akkor írjuk ki idén is az éves pályázatot,
miután elfogadjuk a költségvetést. 10. 000. 000 Ft egyesületek, sportegyesületek, alapítványok, valamint
2. 000.000 Ft az Országos Sportági Szakszövetség tagjaként résztvevö sportszervezetek számára lett
elkülönitve. Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás,
akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatokat. Először a civil pályázat kiírásáról szavazzunk az
alábbi határozati javaslat elfogadásával: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 2023. évre kiírja "civil pályázatát" a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 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.
Kérem, índítsuk a szavazást.
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Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 18:11
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
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
.
Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszfer

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Össz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

26/2023. 11. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 2023. évre kiirja "civil pályázatát" ajelen határozat meghozatalát segítö előterjesztés

1. számú melléklete szerinti tartalommal az "egyesűletek, sportegyesületek és
alapítványok" támogatására.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde polgármester: A második határozati javaslat a sport pályázat kiírásáról, az
országos sportágí szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében résztvevö sportszervezetek
támogatására vonatkozik: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 2023. évre kürja "sport pályázatát" a jelen határozat meghozatalát segi'tő elöterjesztés 2. számú

melléklete szerinti tartalommal az "országos sportagi szakszöveíség tagjaként a sportág
versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek" támogatására.

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

Kérem, szavazzunk.
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Szavazás eredménye
Meje: 2023. február 14. 18:11
Típusa: Nyílt
határozat; EIfogadva
Egyszerü

Eredmén e
IgenS
Nem

Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott
Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
100. 00

o

o

8

o

1

9

Szav%
88. 89

0. 00
0. 00

100.00

Össz%

0. 00
0. 00

SS. 89
0. 00

11. 11
100.00

Név

Boda Ildikó

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kereszfesi Balázs

Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

27/2023. II. 14. számú Ké viselő-testűleti határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) a 2023. évre kiírja "sport pályázatát" a jelen határozat meghozatalát segítö

elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az "országos sportági
szakszövetség tagJaként a sportág versenyrendszerében résztvevö sportszervezetek"
támogatására.

b) felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és az egyéb szükséges
intézkedések megtételá-e.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A napirendi ponthoz taríozó elóterjesztés ajegyzffkönyv mellékletét képezL
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13. Javaslat a német nemzetisé 1 önkormán zattal kötött e üttműködési me álla odás
módosítására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A német nemzetiségi önkormányzat kérelmére a 2023. évi
költségvetésben 500. 000 Ft lett betervezve a Petöfi Klub rezsiköltségeire. Valakinek kérdés, hozzászólása
van-e? /Nem hangzik el hozzászólás. / Atícor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány
Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) a saját részéröl elfogadja a jelen határozat meghozatalát segíto elöterjesztés melléklete szerinti
Közigazgatási szerzödés-Együttműködési megállapodás módosítást, amely Dunavarsány Város Német
Nemzetiségi Onkormányzatával keriil megkötésre,
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás módosítás aláírására, és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon Ígennel.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febmár 14. 18:12
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

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

Nem szavazott O
Távol 1
Osszescn 9

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Kereszfesí Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László

Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

IBO. OO

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
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28/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) a saját részéröl elfogadja ajelen határozat meghozatalát segfto elöterjesztés melléklete

szerinti Közigazgatási szerzödés-Együttműködési megállapodás módosítást, amely
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Onkormányzatával keriil megkötésre,

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás módosítás aláírására,
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Hataridő: azonnal

Felelés: Polgármester

A napirendi ponthoz tartow eloterjesztés ajegywliönyv mellékletét képezL

14. Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra
terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) Dunavarsány Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat meghozatalát
segítő elöterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti közbeszerzési terv közzétételére, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febmár 14. 18:13
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

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

Megjegyzés:

Név

Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea
dr. ICun László

Mekler Andrea

TÍefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100. 00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

SS.89
0. 00

11. 11
100. 00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
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29/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) Dunavarsány Város Onkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét a jelen

határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 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 napirendi ponthoz tartow elöterjesztés ajegywkönyv mellékletét képezi.

15. Javaslat a MAV Zrt-vel kötött e üttműködési me álla odás szüneteltetésének "óváha ására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A megállapodásban foglaltak okafogyottá váltak a vasútvonal
fejlesztése kapcsán. Szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város
Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) jóváhagyja a MAV Zrt-vel (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. ) 2016. október 6. napján
kötött Együttműködésí Megállapodás szüneteltetését ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerínti megállapodás szüneteltetés aláírására, valamint a
további szükséges intézkedések megtételére.
Kérem, indítsuk a szavazást.

Szavazás ercdménye
Ideje: 2023. február 14. 18:14
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e Voks:

Igen 8
Nem O
Tartózkodik O

Szavazott 8

Nem szavazott O

Távol 1
Osszesen 9

Megjegyzés:

Név
Boda Ildikó

Gergőné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs

Knul Andrea

dr. KLun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

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
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30/2023. II. 14. számu Ké viselo-testületi határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) jóváhagyja a MAV Zrt-vel (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 2016.

október 6. napján kotött Együttmüködési Megállapodás szüneteltetését a jelen
határozat meghozatalát segftő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

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

Határidő:

Felelés:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoz tartozo eló'terjesztés ajegyzökönyv mellékletét képezi.

16. Javaslat Dunavarsán Város tele ülésrendezési eszközei részle es módosítására az EGYMI
tervezett intézmén i é ület telkét érintő véderdő terület me szüntetése okán

Gergőné Varga Tünde polgármester: Már említettem, hogy mindig van valami, amiben döntenünk,
illetve egyeztetnünk kell a hatőságokkal, illetve azokkal, akik átvették ennek az építkezésnek az
irányítását, terrezését. Az elkészült tervek alapján a HESZ-SZT újabb módosítása vált szükségessé.
Amennyíben nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot:
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a Dunavarsány 4509 és 3712/3 helyrajzi számú ingatlanokat érintö, a hatályos
településrendezési tervekben kijelölt erdoterületek 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 kiterjedö tervezési munka megkezdését;
b) támogatja a Dunavarsány 3712/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett településrendezési terveket
érintő módosításban kijelölésre kerillö új beépitésre szánt terület kijelölését, mivel az technikai okokból a
megszüntetésre kerülö 8 méter széles erdösáv 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 Etv. 7. §-a alapján, a döntés során szem elött 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 kömyezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, a
tájhasználat, a tajszerkezet és a tájkép fonnálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a
levegö, a talaj, a klima és az élövilág védelmére, a területtel való takarékos gazdálkodást, az
infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint a zöldfelület-, kömyezet- és
természetkímélö 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 terrezett, a település szempontjából kiemelt fontosságú intézményi
bemházáshoz közvetlenül kapcsolódó, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a tervezett fejlesztés
megvalósulása érdekében;
e) elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú mellékletében olvasható
föépítészi feljegyzést;
f) kömyezeti 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 kötelezövé;
g) az a) pont szerinti településrendezési eszközök módosításának tervezési díját a jelen határozat
meghozatalát segíto elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja nettó 400. 000 ft +
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Áfa összegben, melynek pénzügyi fedezetét a 2023. évi költségvetés terhére biztositja,
h) felhataTmazza a Polgármestert az a) pont szerinti feladatokhoz kapcsolódó településrendezési eszközok
módositására vonatkozó tervezési szerzödés megkötésére a g) pont szerinti összegben, valamint a további
szükséges intézkedések megfételére.
K.érem, inditsuk a szavazást.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. febmár 14. 18:16
Típusa: Nyilt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Név

Boda Ildikó
Gergöné Varga Tünde
Herczeg Mariann
KeresztesÍ Balázs

Knul Andrea
dr. Kun László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

31/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) támogatja a Dunavarsány 4509 és 3712/3 helyrajzi számú ingatlanokat érintö, a

hatályos településrendezési tervekben kijelölt erdöterületek megszüntetését és a
közigazgatási' területen belül, a 097/1, 099, 0102/8 helyrajzi számú mgatlanokon
történö pótlását (igénybevétel szükségesség szerint) és ennek kapcsán Dunavarsány
településrendezési eszközeinek módositásához csatlakozó, a helyi építési szabályzat
módosítására is kiterjedő tervezési munka megkezdését;

b) támogatja a Dunavarsány 3712/3 helyrajzi számú ingatlanon tervezett
településrendezési terveket érintö módosításban kijelölésre kerülö új beepitésre szánt
terület kijelölését, mivel az technikai okokból a megszüntetésre kerülö 8 méter széles
erdösáv helyén, a kapcsolódó építési övezet kiterjesztése során jön létre. A
részterületenúj beépítés'elhelyezése nem tervezett, csak telken belüli burkolt felületek
kialakítása;
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c) az új beépitésre szánt terület kijelölése kapcsán, az Étv. 7. §-a alapján a döntés során
szem előtt tartotta a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a
munkahelyek megörzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a közlekedés, a
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a
hulladékkezelés biztosítását, a kömyezet-, a természet- és a tajvédelem szempontjait, a
tajhasználat, a tajszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, kulönos
tekintettel a víz, a levegö, a talaj, a klíma és az élövilág védelmére, a területtel való
takarékos gazdálkodást, az infrastrukturális eröforrások optimális kihasználását,
valamint a zöldfelület-, kömyezet- és természetkimélö fejlesztések támogatását;

d) a Dunavarsány 097/1, 099, 0102/8, 3712/3 és 4509 helyrajzi számú érintett ingatlanolc
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 segítö elöterjesztés 1. számú mellékletében
olvasható föépítészi feljegyzést;

f) kömyezetí vizsgálat lefolytatását - a tervezett módosítás léptéke ésjellege okán - nem
tartja szükségesnek, csak abban az esetben, ha valamely érintett államigazgatási szerv
aztjogszabályi hivatkozáson alapuló véleményével nem teszi kötelezövé,

g) az a) pont szerinti településrendezési eszközök módosításának tervezési diját a jelen
határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 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 szerzödés megkotésére
a g) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határido: azonnal

Felelős: Polgármester

A napireitdiponthoz tartozó eló'terjesztés ajegyiSkönyv mellékletél képed.

17. Javaslat Dunavarsán inte rált tele ülésfe'lesztési straté . valamlnt me ala ozó vlzs álat
felülvizs álatának záró állami az atási és artnersé i e eztetést követő elfo adására

Gergőné Varga Tilnde polgármester: Belekeriiltek a módosítások ebbe az anyagba, lefolytak az
egyeztetések. Á Hétfa K.fí. a megbízásnak eleget tett. A tegnap bizottsági iilésre eljött a Hétfa Kft.
ügyvezetöje, aki felé egy-két módosítási igény is elhangzott, föleg a településrészek megnevezésere
vonatkoztatva, melyek színtén módosításra kerültek az anyagban. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólas,
akkor szavazásra terjesztem fel a határozati javaslatot: Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-
testülcte

a) elfogadja Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiájának felülvizsgálatát a jelen határozat
meghozatalát segftö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;
b) elfogadja Dunavarsány integrált telepűlésfejlesztési stratégiája megalapozó vizsgálatának
felülvizsgálatát a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 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 segítö elöterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;
d) felhatalmazza a Polgármestert az elfogadott dokumentumok közzétetelére Dunavarsány varos
honlapján a 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet - a felülvizsgálat kezdetekor hatályos - elöírásainak
megfelelöen;
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e) felhatalmazza a Polgármestert, hogy öt napon belül értesitse az aualmga^atás^vaemeny^!
folyamatbanTészt" vett°szervezeteket, "valamint az .államiJöépitészi^hatásMrbm^el^ v^m^i
komán"yhrv atahaz integráU településfejlesztési stratégia feKilvizsgálatának elfogadásáról, a 314/2012.

(XÍ. T) Korm. rendelet - a felülvizsgálat kezdetekor hatályos - elöírásainak megfelelöen.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje; 2023. február 14 18:19
Típusa: Nyílt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Igen
Nem

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

s

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00

Név

Boda Ildikó
Gergoné Varga Tünde
Herczeg Mariann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea
dr. K.un László
Mekler Andrea
Tiefenbeck László

Nagyaé dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

32/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
"a;l'eÍfogadja-Dunavarsányintegrálttelepülésfejlesztési stratégiáJánakfelulyl zsSálatat^a

jeÍeThatározat meghozataÍát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal; _ _ .. . . , ... ^.., _. __^

b) eTfogadj-a"-'Dunavarsány integrált telepiüésfejlesztési , straté81aia, "meSalaPOZO
vizsgaatának felűlvizsgálatát a'jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal; .. . , .

c) tudomásuY-veszi a beérkezett vélemények, az el nem fogadott vélemények^
indokoTása, 'iUetve a vélemények aiapján a koncepcióban, a stratégiaban tett
modosítások jegyzékét a jelen határozat meghozatalát segítö előterjesztés 3. számú
melléklete szerinti tartalommal; ...,.,.,,
felhatalmazza a Polgármestert az elfogadott dokumentumok
Duna'varsany város honÍapján a 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet - a felülvizsgálat
kezdetekor hatályos - elöirásainak megfelelöen;
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e) felhatalmazza a Polgármestert, hogy öt napon belül értesítse az államigazgatási
véleményezési folyamatban részt vett szervezeteket, valamint az állami föépitészi
hatáskörben eljáró vármegyei konnányhivatalt az integrált településfejlesztési stratégia
felülvizsgálatának elfogadásáról, a 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet - a felülvizsgálat
kezdetekor hatályos - elöírásainak megfelelöen.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

A napirendi ponthoi tartow elöterjesztés ajegyzokönyv mellékletét képed.

18. Javaslat útkarbantartás tár ában kötött me álla odás 2. számú módosításának elfo adására

Gergőné Varga Tünde polgármester: A Városgazdálkodási Kft-vel egy együttműködési és
feladatellátási megállapodást kötöttüak, ami módosul, mert sajnos átlagosan 22 %-os áremelés történt a
2022. évi árakhoz képest, ezért ezeket az árakat felül kell, hogy vizsgálja a Kft. A kisebb útkarbantartási
munkákat a Kft. elvégzi saját eszközeivel, saját embereivel. Szavazásra terjesztem a határozatijavaslatot:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete
a) elfogadja a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. által 2022. december 21. napján benyújtott egységár
felülvizsgálatot a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal;
b) elfogadja a Dunayarsány Város Önkormányzata és a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. között
létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FELADATELLÁTASI MEGALLAPODAS 1. 2. 1. c pontja szerinti
feladat ellátására megkötött Megállapodás 2. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segitö
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti egységárakkal felülvizsgált b) pont szerinti
megállapodás 2. számú módositásának aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Ká-em, szavazzunk.

Szavazás eredménye
Ideje: 2023. február 14. 18:20
Tfpusa: Nyilt
határozat; Elfogadva
Egyszerü

Eredmén e

Jgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

Nem szavazott

Távol
Osszesen

Megjegyzés:

Voks:
8

o

o

8

o

1

9

Szav%
100. 00

0. 00
0. 00

100.00

Ossz%
88. 89

0. 00
0. 00

88.89
0. 00

11. 11
100.00
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Név
Boda Ildikó

Gergöné Varga Tünde
Herczeg Maríann
Keresztesi Balázs
Knul Andrea

dr. Kun László

Mekler Andrea

Tiefenbeck László

Nagyné dr. Csobolyó Eszter

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol

33/2023. II. 14. számú Ké viselő-testületí határozat

Dunavarsány Város Onkormányzatának KépvÍselö-testülete
a) elfogadja a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. által 2022. december 21. napján

benyújtott egységár felülvizsgálatot ajelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés
1. számú melléklete szerintí tartalommal;

b) elfogadja a Dunavarsány Város Onkormányzata és a Dunavarsányi Városgazdálkodási
Kft. között létrejött EGYÜTTMOKÖDÉSI ÉS FELADATELLÁTÁSI
MEGALLAPODAS 1.2. 1. c pontja szerinti feladat ellátására megkötött Megállapodás
2. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítö elöterjesztés 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

A napirendi ponthoz tartozó eloterjesztés ajegyzökönyv mellékletét képezi.

Gergőné Varga Tünde polgármester: Több napirendi pont nem lévén, köszönöm szépen a részvételt, a
Képviselö-testületnek az aktív és eredményes munkáját, az ülést bezárom. További szép estét kívánok
mindenkinek!

.20Az ülés jegyzőkönyve 18 órakor lezárásra kerül.

K. m. f. c";,

;r^6né VargSfeTü
polgármes^^̂

e;>f

^ -c^ - -H^
A t~'"'

dr. Szilágyi Akd^
jegyzö

\

Ajegyzökönyv hiteles:

^

dr. Kun László

képviselő

Mekler Andrea

képviselő
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