2003. szeptember 04. – rendkívüli ülés


142/2003. (IX. 04.) Ök. sz. határozat:
A Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a GYISM IFJ-JT-03 „Játszótér-építési programok támogatására települési önkormányzatok számára” kiírt pályázatán, a GYISM által kiadott katalógus (IFJ-JK-03-8) „KÖBÜKI” fantázianevű játszótér megvalósításával.
Teljes bekerülési költség (nettó 3.108.000.-Ft) bruttó 3.885.000.-Ft.
A pályázatban előírt 50 %-os önrészt, bruttó 1.942.500.-Ft-ot az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2003.(II.25.) sz. rendelet 8. sz. melléklet II/1. fejezetének 5. során „Játszótérépítés” terhére biztosítja.
A pályázatban szereplő játszótér helyszínéül a Szent István és Kölcsey utca sarkán található, 1850/1 hrsz-ú, 608 m2-es, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú területet jelöli ki.
A Képviselő-testület biztosítja a játszótér körbekerítését, zárhatóságát.
Határidő:	azonnal
Felelős:		Dr. Szalay László polgármester

143/2003. (IX. 04.) Ök. sz. határozat:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 95/2003.(V.26.) Ök. sz. határozatát visszavonja. A tulajdonát képező Dh. 2490/7  hrsz-ú, 8158 m² nagyságú, természetben Dunaharaszti, Gogota utca – Némedi út sarkán található, beépítetlen terület megjelölésű ingatlant 70.000.000.-Ft vételáron a Haraszti 2003 Kft. részére értékesíti. Az Önkormányzat a vételár teljes összegének kifizetését követően járul hozzá az ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.
Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a területen az Lk-Sz övezet besorolása szerint földszint + II emelet + tetőtér szintszámú lakóépületek létesüljenek 40 százalékos beépítettséggel, 30 % zöldterület kialakítása mellett. A szükséges közműcsatlakozások kiépítése a vevő költsége.
Vevő a vételárat két részletben egyenlíti ki: 10 százalék foglalót az adásvételi szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül, míg a vételárhátralékot a foglaló kifizetését követő harminc napon belül.
Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	2003. október 31.

144/2003. (IX. 04.) Ök. sz. határozat:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Dh. 1858/2 hrsz-ú, 4270 m² nagyságú, természetben Dunaharaszti, Gogota utcában található, beépítetlen terület megjelölésű ingatlant 13.000.000.-Ft vételáron a Haraszti 2003 Kft. részére értékesíti. Az Önkormányzat a vételár teljes összegének kifizetését követően járul hozzá az ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez.
A területet a szomszédos ingatlanokkal együtt elvégzendő telekalakítással építési telkekké és utakká kell alakítani a HÉSZ szerint. Az utakat az Önkormányzat részére térítésmentesen át kell adni. Az új építési telkek mindegyikét – az érdekeltek saját költségén - ivóvíz, szennyvízcsatorna, földgáz, elektromos energia közművel kell ellátni, továbbá az ingatlanok előtt nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel megépített szilárd burkolatú úttestet kell létesíteni. Ezen feltételek vállalása esetén a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a területen az Lke-O/2 övezet besorolása szerint földszint + tetőtér szintszámú lakóépületek létesüljenek 30 százalékos beépítettséggel, 50 % zöldterület kialakítása mellett. A szükséges közműcsatlakozások kiépítése a vevő költsége.
Vevő a vételárat két részletben egyenlíti ki: 10 százalék foglalót az adásvételi szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül, míg a vételárhátralékot a foglaló kifizetését követő harminc napon belül.
Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	2003. október 31.

145/2003. (IX. 04.) Ök. sz. határozat:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat részére az „Általános tartalék” terhére 500.000,-Ft forrást biztosít a „Haraszti Sváb Napok” rendezvénysorozat érdekében.

146/2003. (IX. 04.) Ök. sz. határozat:
217/1998.(XII. 30.) kormányrendelet 134. szakaszának (3) bekezdése helyi alkalmazásaképpen a Képviselő-testület az Önkormányzat nevében eljáró személyeket a következőkben határozza meg:
	Az Önkormányzat nevében kötelezettséget Dr. Szalay László polgármester vagy az általa felhatalmazott személyek vállalhatnak, így Makay László alpolgármester, Pethő Zoltán jegyző, dr. Kun Józsefné aljegyző.

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére Pethő Zoltán jegyző vagy az általa felhatalmazott személyek jogosultak, így Kis Tiborné pénzügyi osztályvezető és Paskóné Szutter Éva vezető tanácsos.

