
2009. szeptember 28. – ülés

110  /2009. (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közbeszerzési  Értesítő  2009/89. 
lapszámában  megjelent,  a  „Kompetencia  alapú  oktatás,  egyenlő  hozzáférés  Dunaharaszti 
alapfokú oktatási intézményeiben” tárgyában közzétett  közbeszerzési eljárás nyertesének az 
Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (1146 Budapest, Cházár András u. 5.) jelöli meg. Az 
ellenszolgáltatás összege: 15.415.000,- Ft + ÁFA. 2. helyezettnek az Önkonet Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft-t (1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.) jelöli meg. Az ellenszolgáltatás összege: 
18.134.000,-  Ft  +  ÁFA.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes 
ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. november 30.

111  /2009. (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Dunaharaszti  Önkormányzat 
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves időszakra vonatkozó beszámolóját.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. október 1.

112  /2009. (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező és az 
Önkormányzat  fenntartásában  lévő  Baktay  Ervin  Gimnázium és  Vízügyi  Szakközépiskola 
(Dunaharaszti, Baktay tér 1.) – rendelkezésében lévő elkülönített szakképzési számlán kezelt – 
szakképzési  pénzeszközeinek felhasználásáról  szóló beszámolót elfogadja és az elkülönített 
számlán lévő 37.211.914,- Ft egyenleg felhasználásáról a következők szerint dönt:
1. Az  elszámolás  alapján  2006.  évben  6.440.919,-  Ft  és  2007.évben 6.932.349,-  Ft 

kimutatott, fel nem használt pénzeszközöket 15 napon belül – a jogszabályban megjelölt – 
területi előirányzat-felhasználási keretszámlára  át kell vezetni.

2. Az  elszámolás  alapján  2008.  évben  11.931.171,-  Ft kimutatott,  fel  nem  használt 
pénzeszközt az ellenőrzések lezárásáig illetve a törvényes visszafizetési határidő lejártáig – 
az elkülönített számlán – tartalékolni kell. 

3. Az  intézmény  központi  épületében  megvalósuló  laborterem  beruházás  kiadásainak 
kiegészítésére 7.400.000,-Ft pénzeszközt át kell vezetni.

4. Az elszámolások és ellenőrzések lezárása után a tartalékolás feloldható és a fennmaradó 
egyenleg  átvezethető  a gazdálkodásba  a  Baktay  Ervin  Gimnázium  és  Vízügyi 
Szakközépiskola költségvetésébe.

Az elkülönített bankszámla megszüntetéséről az egyenleg átvezetését követően gondoskodni 
kell. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. október 1.

113  /2009. (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a KMOP-2007-5.2.1./B Pest 
megyei  településközpontok  fej lesztése  -  Integrált  településfej lesztés  Pest 
megyében tárgyú, „Dunaharaszti város attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával” 
című beruházási pályázat aktualizált Akcióterületi Tervét, valamint az annak 1. sz. mellékletét 
képező Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiát.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. október 31.



114  /2009. (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  város  Településrendezési  Tervei 
módosításának céljait az alábbiak szerint határozza meg:
HÉSZ  TSZT  és  SZT  átdolgozása  a  mellékelt  helyszínrajzon  meghatározott  tervezési 
területeken

1.  Mindszenty József  utca – Kossuth Lajos utca – Erzsébet utca – Fő út által határolt 
terület

A Vt területfelhasználási egység kiterjesztése északi irányba, a tömb nyugati részére, ahol 
egy  új,  a  lakóterületek  felé  megfelelő  átmenetet,  ugyanakkor  a  forgalmi  terheléstől 
védelmet biztosító építési övezet alakítható ki.
2. Közlekedési hálózat felülvizsgálata
Az önkormányzati  helyi  gyűjtőút  hálózatának  nyomvonala  felülvizsgálandó az elmúlt 
évek városfejlesztési  eredményeit  és  az Önkormányzat  útépítési  pályázati  lehetőségeit 
figyelembe véve.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a tervező BFVT Kft-vel és a tervezés 
céljaiban közvetlenül érdekelt ingatlan-tulajdonosokkal a szükséges szerződéseket kösse meg. 
Az Önkormányzatot terhelő tervezési díjrész fedezetét a 2010. évi költségvetésben tervezni 
kell.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

115  /2009. (IX. 28.)     sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kisdunáért  Önkormányzati 
Társulás Alapító Okiratát 2010. január 1-i hatállyal az alábbiak szerinti módosítja:
Az  Alapító  Okirat  „Költségvetési  szerv  irányító  szerve,  annak  székhelye”  című 
szövegrésze az alábbiak szerint módosul:
Régi szövegrész:
„Költségvetési szerv irányító szerve, annak székhelye: Kisdunáért Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)”

Új szövegrész:
„Költségvetési szerv irányító szerve, személye, annak székhelye: 
a) költségvetési  szerv  alapítása,  átalakítása,  megszüntetése,  továbbá  költségvetési 

szerv  alapító  okiratának  kiadása,  szervezeti  és  működési  szabályzatának 
jóváhagyása tekintetében: 

- Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

- Alsónémedi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (2351  Alsónémedi,  Fő  utca 
58.),

- Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  (2330  Dunaharaszti, 
Fő út 152.),

- Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  (2335 Taksony,  Fő 
utca 85.);

b) költségvetési szerv vezetőjének
- kinevezése,  felmentése,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  a  fegyelmi  büntetés 

kiszabása és az állásból való felfüggesztés tekintetében Budapest Főváros XXIII. 
kerület  Soroksár  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (1239  Budapest, 
Grassalkovich út 162.),

- az  egyéb  munkáltatói  jogok  tekintetében  Budapest  Főváros  XXIII.  kerület 
Soroksár  Önkormányzatának  Polgármestere  (1239  Budapest,  Grassalkovich  út 
162.);

b) egyéb irányítói jogok tekintetében: Kisdunáért Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.).



az  Alapító  Okirat  „Költségvetési  szerv  felügyeleti  szerve: Budapest  Főváros  XXIII. 
kerület  Soroksár  Önkormányzatának  Képviselő-testülete” című  szövegrésze  törlésre 
kerül.
Az Alapító Okirat „Szakágazat” című szövegrésze az alábbiak szerint módosul: 

Régi szövegrész:
Szakágazat:

841115 Területfejlesztés szakigazgatási tevékenysége

Új szövegrész:
Szakágazat:

8411115 Területfejlesztés szakigazgatási tevékenysége
(a megnevezés hatályos 2009. december 31-ig)

az Alapító Okirat „Szakágazat” című szövegrésze az alábbiakkal egészül ki:
Szakágazat:

841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása
(a megnevezés hatályos 2010. január 1-től)

Az Alapító Okirat  „Alap szakfeladatok”,  és  „További  szakfeladatok” című szövegrésze  az 
alábbiak szerint módosul: 

Régi szövegrész:
Alap szakfeladatok:
75188-9 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 
           További szakfeladatok:

85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
80591-5 Oktatási célok, egyéb feladatok
60241-7 Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
75131-7 Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok
74231-1 Műszaki elemzés és tesztelés
75185-6 Települési vízellátás és vízminőség-védelem
75169-2 Máshová  nem  sorolható  szervek  tevékenysége 

(közbiztonság, tűz és katasztrófa elhárítás)
80131-3 Alapfokú művészet-oktatás

Új szövegrész:
Alap szakfeladatok:
75188-9 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok

(a megnevezés hatályos 2009. december 31-ig) 

           További szakfeladatok: (a megnevezések hatályosak 2009. december 31-ig)
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
80591-5 Oktatási célok, egyéb feladatok
60241-7 Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
75131-7 Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok
74231-1 Műszaki elemzés és tesztelés
75185-6 Települési vízellátás és vízminőség-védelem
75169-2 Máshová  nem  sorolható  szervek  tevékenysége 

(közbiztonság, tűz és katasztrófa elhárítás)



80131-3 Alapfokú művészet-oktatás

Az Alapító Okirat  „Alap szakfeladatok”,  és  „További  szakfeladatok” című szövegrésze  az 
alábbiak szerint egészül ki: 

Alaptevékenysége: (a megnevezések hatályosak 2010. január 1-től)
841172 Általános  gazdasági,  társadalmi  tervezési 

tevékenységek helyi területi szinteken
493909 Máshova  nem  sorolható  egyéb  szárazföldi 

személyszállítás
712209 Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
910422 Védett  természeti  területek  és  természeti  értékek 

megőrzése és fenntartása
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Felelős:   Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

116  /2009.  (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Területi  Gondozási  Központ  2008.  évi 
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

117  /2009. (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  helyi  építészeti-műszaki 
tervtanács működéséről szóló beszámolót.
Felelős:  Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

118  /2009. (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jelenleg  hatályban  lévő  Szigethalom  és 
Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását elfogadja, és a 
módosítások  átvezetését  tartalmazó  Társulási  Megállapodást  jóváhagyja  úgy,  hogy  a 
Megállapodás  annak  aláírásának  napján  jön  létre,  a  korábbi  Megállapodás  hatályon  kívül 
helyezésével egyidejűleg.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős  :  Dr. Szalay László polgármester
Határidő  :   A kezdeményezés megküldésétől számított 60 nap

119  /2009. (IX. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Szigethalom  és  Környéke 
Intézményfenntartó  Társulás  2009.  július  1-től  hatályos  Alapító  Okiratának  módosítását, 
valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert mindkét okirat aláírására.
Felelős  :   Dr. Szalay László polgármester
Határidő  :   2009. szeptember 30.


