
2009. augusztus 31. – ülés

99  /2009. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Európai  Unió  hivatalos  lapjában  2009/2 
109-157757.  nyilvántartási  szám  alatt  megjelent,  a  „Hosszú  távú  hitel  felvétele”  tárgyában 
közzétett  közbeszerzési  eljárás nyertesének CIB Bank Zrt-t (1027. Budapest,  Medve u. 4-14.) 
jelöli meg, második helyezett ajánlattevőnek az OTP Bank Nyrt-t (1051. Budapest, Nádor u.16.) 
jelöli  meg.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel  való 
hitelszerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. október 31.

100  /2009. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy,  a  „Mese  Óvoda 
eszközbeszerzése”  tárgyában  közzétett  közbeszerzési  eljárás  az  I.  és  III.  részre  vonatkozóan 
eredménytelen, a Közbeszerzési törvény 92.§ c. pontja alapján. Az eljárás II. részében nyertes 
ajánlattevőnek a HOR Zrt-t (1074. Budapest, Alsóerdősor u.32.) jelöli meg nettó 1.988.348.-Ft-
os ajánlati áron. Második helyezett ajánlattevőnek a Balázs-Diák Kft-t (1043. Budapest, Csányi L. 
u. 34.) jelöli meg 1.996.000.-Ft-os ajánlati áron. 
Képviselő-testület  továbbá  dönt  az  I.  és  a  III.  részre  vonatkozó  új  közbeszerzési  eljárás 
elindításáról,  és  amennyiben  szükséges,  biztosítja  egyúttal  az  általános  tartalékból  a  becsült 
költség és a várható nyertes ajánlattevő közötti árkülönbözetet.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. október 31.

101  /2009. (VIII. 31.) 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.  szám  alatt  található  iskolaépületének  –  a  bérleti  szerződésben 
meghatározott  -  épületrészét,  2009.  szeptember  1.  napjától  –  5,  azaz  öt  tanévre  (évente  10 
hónapra, szeptembertől júniusig bezárólag) – 2014. augusztus 31. napjáig a SZILTOP Nonprofit 
Kft.  (székhelye:  2011  Budakalász,  Erdőhát  u.  84.)  részére  délutáni  középiskolai  oktatási 
tevékenység céljaira bérbe adja.
A Képviselő-testület az előterjesztésben felvázolt bérleti díj kalkulációt és a Bérleti Szerződés-
tervezetet  elfogadja  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  az  igénybevétel  nagysága  szerint  valamint  az 
energia  árak  változásának  megfelelően  a  bérleti  díj  mértéke  minden  tanév  első  hónapjában 
felülvizsgálatra és rögzítésre kerül.
A tantermek és kiszolgáló helyiségek bérleti díja – tekintettel az épület használatának mértékére, 
amely  2009/2010-es  tanévben  gázenergia  szolgáltatás  esetében  1489  légköbmétert,  egyéb 
rezsiköltség tekintetében 496 négyzetmétert és a portaszolgálat esetében 84 órát jelent – 2009. 
szeptember 1-től 2010. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan havi 342.500,- Ft + ÁFA. 
A számítástechnika terem bérleti díját a 80 óra/tanév esetében a bérleti díj tartalmazza, az e feletti 
igény esetén a számítástechnika terem bérleti díja 1.500,- Ft/óra + ÁFA.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  –  az  előterjesztéshez  csatolt  szerződéssel 
megegyező tartalmú – Bérleti Szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. szeptember 1.



102  /2009. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  KMOP-2007-5.2.1/B  jelű  „Pest  megyei 
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” beruházási pályázat 
keretében hozzájárul, az Önkormányzat és a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. között 
Alapszerződés megkötéséhez, és felhatalmazza a Feleket az Alapszerződés aláírására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester

és Hargitai Péter a DV Kft. ügyvezetője
Határidő:  2009. szeptember 04.

103  /2009. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  elkülönített  Befejezett  Viziközmű 
elszámolási bankszámlán (2009. augusztus 11-én) szereplő 25.000.000,- Ft összegű pénzeszköz, 
(és a továbbiakban hasonló módon képződő pénzeszközök) átvezetését engedélyezi Dunaharaszti 
Város  Környezetvédelmi  Alapjába.  Az  alapba  átvezetett  pénzeszközöket  Dunaharaszti  Város 
Környezetvédelmi Alapjáról szóló 8/2007. (V. 22.)  számú rendelet szerint kell  felhasználni  és 
elszámolni.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. szeptember 15.

104  /2009. (VIII. 31.)     sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dózsa  György  úti  parkoló  beruházáshoz 
kapcsolódó vízelvezetési pótmunka kiépítését elrendeli,  és a megvalósításhoz szükséges bruttó 
13.260.208,- Ft-ot a Város Környezetvédelmi Alapjából biztosítja.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. szeptember 1.

105  /2009. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal  Műszaki  Irodájának 
felújításával  kapcsolatos  pótmunkákra  1.100.000,-  Ft  +  ÁFA  fedezetet  biztosít  az  általános 
tartalék  előirányzat  terhére.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosított 
vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. szeptember 7.

106  /2009. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Dunaharaszti, Fő út 35. sz. 
2.  ajtószám  alatti  lakásból  történő  kiköltözésért,  a  lakást  bérlő  Ernyes  Józsefné  részére 
1.000.000,- Ft-ot fizet. Az összeg kifizetésének feltétele a lakásból való kiköltözés, valamint a 
lakbér, illetve a fennálló közüzemi díj tartozás befizetése.
Felelős:  Dr.Szalay László polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30.

107  /2009. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Hivatalát a Dunaharaszti, Fő út 35. 
szám  alatti  ingatlanrész  átadásával,  valamint  a  védőnői  szolgálat  és  szülész-nőgyógyász 
szakrendelés elhelyezésével kapcsolatos jogi, műszaki szempontok kidolgozásával.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. december 31.
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108  /2009. (VIII. 31.)     sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat a KMOP-
2009—2.1.1/B kódszámon kiírt, a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázaton az alábbi utcák 
kiépítésével vesz részt:

• Wesselényi utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés
• Báthory utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés
• Gyóni G. utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés
• Kazinczy utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés
• Árpád utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés

Az  útépítés  és  a  vízelvezetés  pályázatban  érvényesíthető  becsült  bruttó  kivitelezési  költsége 
183.811.289.- Ft.
Az Önkormányzat  a  KMOP-2009-2.1.1/B „Belterületi  utak fejlesztése” előirányzatból  bruttó 
128.667.902.-Ft  (70  %)  összegű  elnyerhető  támogatásra  nyújt  be  pályázatot,  és  a  Képviselő-
testület  bruttó  55.143.387.-Ft-ot  (30  %)  saját  forrásként  a  2010.  évi  költségvetésről  szóló 
rendeletében biztosít.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. szeptember 7.
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