
2009. április 27. – ülés

44  /2009. (IV. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elrendeli  185.000.000,-Ft  összegű  fejlesztési 
célú hitel felvételét a  „Sikeres Magyarországért”  Infrastruktúra fejlesztési hitelprogram keretében 
biztosítható (refinanszírozott) MFB Zrt. hitel igénybevételével. 
1. A hitel célja: a KMOP 2007-5.2.1./B (IVS) pályázat saját forrás fedezetének biztosítása.
2. A hitel futamideje: 25 év.
3. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, 

ezen  belül  elsősorban  a  saját  bevételeket  ajánlja  fel,  különös  tekintettel  a  helyi 
adóbevételekre.

4. Az  Önkormányzat  további  „esetleges”  biztosítékként  ingatlanfedezetet  ajánl  fel  az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 6301/4 hrsz-ú* forgalomképes ingatlanra vonatkozóan. 

5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 
kért  hitelt  és  a  járulékait  a futamidő éveiben – a  felhalmozási  és  tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően  –  a  költségvetésébe  betervezi  és  jóváhagyja,  illetve  költségvetési  előirányzat 
módosításai során figyelembe veszi.

6. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból 
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi 
LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozása alá.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  hitelt  nyújtó  hitelintézet  kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás megindítására. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. június 30.

45  /2009. (IV. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja KMOP-2007- 5.2.1./B Pest megyei 
településközpontok  fejlesztése  –  Integrált  településfejlesztés  Pest  megyében  tárgyú, 
„Dunaharaszti  város  attraktivitásának  növelése  új  funkciók  kialakításával”  című  beruházási 
pályázat  módosított  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiáját  és  Helyi  Gazdaságfejlesztési 
Stratégiáját.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. április 30.

46  /2009. (IV. 27.) sz. Kt. határozat   
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önszerveződő  közösségek  részére  - 
meghatározott  feladatra,  utólagos  elszámolási  kötelezettséggel   -  2009.  évben  a  következő 
táblázatban szereplő támogatást nyújtja: 

Szám A civil szervezet neve

 2009. évi 
támogatás 
összege 

/eFt

A támogatott tevékenység célja 

1 Rado Rallye Team 100 közlekedésbiztonsági nap megrendezése a 
polgárőrséggel



2
Dunaharaszti Szent 
Erzsébet Karitász 
Csoport

200
karitatív munka: lelki segélyszolgálat, ruhaosztás, 
jótékonysági karácsonyi vásár; 5 napos, napközi 

kézműves tábor gyerekeknek; szakmai 
továbbképzés

3  Dunaharaszti 
Gazdakör 150 működés (szakmai találkozókon, 

továbbképzéseken való részvétel, szemétgyűjtés); 

4 DIE 200 gyermektáborok, rendezvények

5 Alsófalusi Nyugdíjas 
Klub 250

működés (szabadidős programok szervezése: 
gyógyfürdő-látogatás, idősek napja, nőnap, 

névnapok megünneplése, karácsonyi összejövetel)

6 Dh. Nyugdíjasok 
Egyesülete 250 kirándulással egybekötött fürdőlátogatás; 

színházlátogatás

7 56-os Szövetség Dh-i 
Szervezete 100

városi ünnepségeken való részvétel (koszorúzás); 
bajtársak kórházi látogatásához, ápolásához való 

hozzájárulás

8 Őszirózsa 
Nyugdíjasklub 250 Gyógyfürdő-látogatás, színházlátogatás, névnapok 

megünneplése

9
Magyarországi 
Gyermekbarátok 
Mozgalma

300

"Kakaó-Klub" (játékos vetélkedők, ügyesség-
fejlesztő foglalkozások,  kulturális progr.) "Tele-
táska" akció (hátrányos helyzetű, első osztályos 

gyerekek iskolakezdésének támogatása tanszerrel); 
mikulás ünnepség;    Free Zona Fesztivál (egész 

napos sport, kulturális, térségi ifjúsági rendezvény)

10
"Hard Steppess" 
Amatőr Hip-Hop 
Tánccsoport 

100 táncversenyeken való részvétel, tánctábor 
szervezése, működés (ruhák, hanganyag)

11 FIDU 300
Gyermek táncház (20 alkalommal); játszóudvar - 
programja: bábszínház, népi játékok, rajzverseny, 

stb. (2 alkalommal); irodalmi kultúrest (1-3 
alkalommal) 

12 Bölcsek Köre 
Nyugdíjaskör 250 baráti összejövetelek, kirándulások támogatása

13 Barátság Nyugdíjas 
Klub 250 kirándulások, fürdőlátogatás, karácsonyi ünnepség, 

színházlátogatás, múzeumlátogatás

14 Magyar Ashihara 
Közhasznú  Szöv. 100 karate edzőtábor

15 Modellező Klub 150 alap- és középfokú tanfolyamok rendezése; 
modellező sport bemutató; versenyrendezés

16 Nők a Városért 
Egyesület 0

városi szintű "KI MIT TUD?" rendezése 
meghatározott műfajokban, minden 

korcsoportban (óvodástól nyugdíjasig); buszos 
kirándulás

17  14. Alkotótábor - 
Cered V. 225 dunaharaszti gyermekek bentlakásos alkotótábora, 

az alkotótáborban készült alkotások kiállítása



18 Dunaharaszti 
Művészeti Egyesület 200

kulturális rendezvények: kiállítások, konferenciák 
rendezése, irodalmi estek, rajzpályázat, kamara 

koncertek, művésztelep szervezése

19 Dh. Giraffe Kerékpár 
Club SE 200

versenyek megrendezése, ill. részvétel más által 
szervezett versenyen; túrák szervezése; edzőtábor; 

működés, szemétszedés, kerékpáros oktatás

20 Napfény Tánccsoport 100
működés (ruhákhoz anyag- és kiegészítő vásárlás, 

zenei kíséret, utazási költség, 1-1 alkalommal 
tánctanár )

21 Dh. Katolikus Ifjúsági 
Közösség 100 nyári gyermektábor

22 Dunaharaszti Szent 
István Kórus 100 működés: hangszer-, kotta-, zenei könyvek 

vásárlása

23 Dh. Református 
Egyházközség 150 több generációs nyári tábor kb-90-100 fő 

részvételével

24 Alkotók Dunaharaszti 
Egy. 200  működés (gyermekrendezvények, játszóház, 

kézműves foglalkozások, kiállítások szervezése)

25
Dunaharaszti Katonai 
Hagyományőrző 
Egyesület

100 hadijáték, Hősök napi rendezvény, előadások 
iskolákban

26 Blue Star Amatőr 
Moderntánc Csop. 100

1 hetes, bentlakásos gyermektábor; 
táncversenyeken való részvétel; kirándulás, mikulás 

és karácsonyi ünnepség

27 Dunaharaszti 
Foltvarázslók 250

működés: eszközvásárlás; gyermek- kézműves 
foglalkozások tartása; ajándéktárgyak készítése; 
rendezvényeken való részvétel saját alkotással; 

gyermektábor

28 A Haraszti Fiatal 
Svábok Egyesülete 200 Májusfa állítás; vendégszereplés Mönchhofban; a 

Zipfelmütz és a Rosinen tánccsoport 10 éves jub.

29 Megyelakó Egyesület 200
"Free Zóna Fesztivál": 2009. május 30. Tematizált 

programok: környezetvédelmi program, kakaó 
klub, kreatív foglalkozás drog-prevenció, 
sportprogramok, színpadi produkciók

30 Dunaharaszti 
Westernlovas Egy. 150 gyermek ügyességi lovasversenyek; edzőtábor, 

lovas-találkozók; kirándulás

31 Dunaharaszti Polgári 
Kör 250

civilek napja; Hősök napja; Október 6-i 
megemlékezés;  "lokálpatrióta" kiadványok 

megjelentetése; "Egy-kor" tavaszi/őszi sorozat

32 Alcadelt kórus 50 működés: kottavásárlás, útiköltség, egységes 
megjelenés kellékei

33 Dh. Szt. István Pléb. 
Szt. Cecília Kórusa 200 működés (vendégszereplések és helyi 

rendezvények)

34 Dh. Nőegylet 0
évkönyv a dunaharaszti általános iskolák végzősei 

számára, Kismama Klub elindítása, nemzetek 
konyhája program



35 Dunaharaszti Svábok 
Egyesülete 200 német nyelvű ismertető füzet megjelentetése 

Dunaharasztiról

36 Dunaharaszti Darazsak 
Sportegyesület 100

gyermeklabdarúgók képzése, utánpótlás nevelés, 
sporttáborok szervezése, májusi program: a város 
összes óvodájának részvételével 3-7 éves gyerekek 

számára rendezett sportnap kb. 100-200 fő 
részvételével a műfüves pályán

37

Dance Feeling (Gaby 
Dance) Alsónémedi 
Ifjúsági Egyesület 
Dunaharaszti 
Tánccsoportja

100
moderntánc világbajnokságon való részvétel, 

jelmezkészíttetés, tánctábor, egyéb hazai 
rendezésű bajnokságon való részvétel

38
Német Ifjúsági 
Hagyományőrző Egy. 
Dh.

1475
működés: népviseletek bővítése, fellépések 

útiköltsége; tánctáborok; rendezvényeken való 
fellépés, terembérlet táncpróbákra

39 Mozgáskorlátozottak 
Dh. és Körny. Egy. 150

tanácsadás; programszervezés; esélyegyenlőségi 
nap szervezése; oktatások szervezése; 

segédeszköz-adomány gyűjtése/szétosztása; 
klubfoglalkozások-szabadidős foglalkozások

40 NOE Dunaharaszti 
Csoport 150

kulturális rendezvények szervezése; kirándulások; 
gyereknap, mikulás, karácsony; kézműves 

foglalkozások; egészségnap

41 Mustang Lovasclub 
Dunaharaszti Egyesület 100 megyei bajnokságon való részvétel; ügyességi 

versenyek

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. december 31.

47  /2009. (IV. 27) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azzal egyetért.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. április 30.

48  /2009. (IV. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 2008. 
évi  belső  ellenőrzési  és  éves  összefoglaló  ellenőrzési  jelentést.   (belső  ellenőrzési  jelentés  a 
jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. május 1.

49  /2009. (IV. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a „Aranycsapat Alapítvány a Kárpát-medence 
diáksportjáért”  részére  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséből  -  polgármesteri  tartalék 
előirányzatból - 300.000,- Ft-ot biztosít a 2009. évben megrendezésre kerülő Kárpát-medencei 
Összmagyar Nemzeti diákbajnokság lebonyolításához. 



Felelős:      Dr. Szalay László polgármester
Határidő:   2009. április 30.

50  /2009. (IV. 27.)     sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  a  NIF  Zrt.  KÖZOP  pályázatának  keretében  megtervezésre  és 
beruházásra kerülő parkolók esetén, az arra 2011-ben megkötendő szerződés szerint,  10 évig 
vállalja a parkolók fenntartását, üzemeltetését, az ezzel járó költségek viselését.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. április 30.

51  /2009. (IV. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. június 7-én tartandó európai parlamenti 
választás  lebonyolítása  érdekében az alábbiakban felsorolt  szavazatszámláló bizottsági  tagokat 
megválasztja:
Bakkné Balogh Zsuzsanna
Bara János
Bara Mária 
Bartáné Kovács Tímea
Czompa Gyula
Gregus Márta
Grőb Krisztina 
Kindlinger Erzsébet          
Kovácsné Leéb Éva
Mezeiné Pataki Ildikó
Nemes Gábor  
Soós Tiborné
Turi Gábor   
Turiné Németh Nikoletta 
Vásári Ildikó        
Weinberné Kovács Ágnes
Felelős:      Pethő Zoltán jegyző
Határidő:   2009. június 15.

52  /2009. (IV. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisdunáért Önkormányzati Társulás igazgatói 
– mint költségvetési szerv vezetője –állás betöltésére Szabó Mátyás pályázó jelölését jóváhagyja a 
Társulás  székhely  szerinti  tagönkormányzatának,  Budapest  Főváros  XXIII.  kerület  Soroksár 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felé.
Felelős:      Dr. Szalay László polgármester
Határidő:   2009. április 30.

53  /2009. (IV. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 
Alapító  Okiratának  az  alábbiak  szerinti  módosítását  azon  naptól,  amelyen  a  négy 
tagönkormányzati képviselő-testület közül az utolsó határozatával elfogadja:
Az Alapító Okirat a „Költségvetési szerv székhelye” című szövegrész után az alábbiakkal egészül 
ki: 
„A költségvetési szerv működési köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területe”
„Költségvetési  szerv  irányító  szerve,  annak  székhelye:  Kisdunáért  Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)”



Az  Alapító  Okirat  „Költségvetési  szerv  jogállása,  jogköre”  című  része  az  alábbiak  szerint 
módosul: 

Régi szövegrész:
„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 
tekintetében részjogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A  gazdasági-pénzügyi,  számviteli  feladatokat  Budapest  Főváros  XXIII.  kerület  Soroksár 
Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala  (1239  Bp.,  Grassalkovich  út  162.),  mint  önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv látja el.”

Új szövegrész:
„A Társulás a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény (a továbbiakban: Kt.) 3.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a tevékenységének 
jellege  alapján  közszolgáltató  költségvetési  szerv,  a  Kt.  16.  §  (1)  bekezdés  b) pontja 
értelmében közintézet, a Kt. 18. § (2) bekezdés értelmében a feladatellátáshoz gyakorolt 
funkció  szerint  önállóan  működő  költségvetési  szerv,  az  államháztartás  működési 
rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.  30.)  Korm. rendelet  15.  §  (4)  bekezdés  értelmében az 
előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultság  szempontjából  részjogkörrel  rendelkező 
költségvetési szerv.
A gazdasági-pénzügyi, számviteli feladatokat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 
Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala  (1239  Bp.,  Grassalkovich  út  162.),  mint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.”
Az Alapító Okirat a „Költségvetési szerv képviselete, a kinevezés rendje” című szövegrész után 
az alábbiakkal egészül ki:
„Költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony:  A 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény szerint  közalkalmazotti 
jogviszony.
Az Alapító Okirat „Költségvetési szerv feladata” című része az alábbiak szerint módosul: 

Régi szövegrész:
„A társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és a 
fejlesztések megvalósítása, valamint önkormányzati feladatok közös ellátása.”

Új szövegrész:
„A  területfejlesztésről  és  területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI.  törvény  10.§  (1) 
bekezdésé  értelmében a  társult  települések  összehangolt  fejlesztése,  közös  területfejlesztési 
programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint önkormányzati feladatok közös 
ellátása.”
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. május 15.

54  /2009. (IV. 27.)     sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  175/2008.  (XI.  24.)  sz.  Kt.  határozatát 
módosítja,  így  a  város  Szabályozási  Tervével  és  Helyi  Építési  Szabályzatával  összhangban  a 
Dunaharaszti 044/32 hrsz-ú 4112 m² ingatlanból kialakított 044/34 hrsz-ú utat és a 044/35-38 
hrsz-ú  ingatlanokat   lakótelkek  kialakítása  céljára  belterületbe  csatolja  azzal,  hogy  az  abban 
érdekeltek viselik a belterületbe csatolással és a telekalakítással felmerülő valamennyi költséget. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a belterületbe csatolást 
követően a Határ utat szélesítő 044/34 hrsz-ú (7651 tervezett hrsz-ú) területet a tulajdonossal 
kötendő megállapodással térítésmentesen vegye önkormányzati tulajdonba és ezt soroltassa az 
Önkormányzat forgalomképtelen vagyonába.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. május 31.




