
2010. augusztus 26. – rendkívüli ülés 
 
 
 

93/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Domb utca és Tompa Mihály 
utca kereszteződésében a vízelvezetés kiépítésének megvalósítására kötelezettséget vállal a 2011. 
évi költségvetési rendeletében. 
Felelős:  Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2011. február 28. 
 
94/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Értesítő 2010/83 lapszámában 
megjelent „Járdafelújítások” tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének 43.186.940,- 
Ft nettó ajánlati áron a Hidrográd Kft-t jelöli meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a nyertes ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 

 
95/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 4 
tantermét és egy irodahelyiségét a tanév szorgalmi időszakában heti két alkalommal délután 14 
órától 18 óráig időtartamokban a Sok-oldal Alapítvány (Dunaharaszti, Erzsébet u. 34.), mint az 
Égbelátó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója részére 2010. szeptember 1-től öt 
évre bérbe adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére.  
Felelős:  Dr. Szalay László polgármester  
Határidő: azonnal 

 
96/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az aktualizált „Dunaharaszti Város 
Önkormányzatának Közoktatási Minőségirányítási Programja” dokumentumot elfogadja. A 
dokumentum 2010. szeptember 1-től hatályba lép. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
 
97/2010. (VIII. 26.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a város 
Szabályozási Tervével és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a 0145/1, 0146/1, 4, 5, 8, 9, 
10, 0165 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat is érintő telekcsoport újraosztást az 5-
1300/2010 számon záradékolt vázrajz szerint engedélyeztesse, majd a változás ingatlan 
nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges szerződést az abban érdekelt Kisduna Szövetkezettel kösse 
meg. A Képviselő-testület a telekcsoport újraosztással létrehozandó 0146/5 hrsz-ú ingatlant a 
városi temető bővítése céljára, a 0146/6 hrsz-ú ingatlant pedig a Munkácsy utca folytatásaként 
belterületbe csatolja.  
Felelős:  Dr. Szalay László polgármester 
Határidő:  2010. október 30. 
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98/2010 (VIII. 26.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez vizsgáltassa meg a 088/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon és 
az ezt kiegészítő szomszédos ingatlanon a közérdeket legjobban szolgáló közpark létesítésének 
jogi, műszaki lehetőségét és ezek költségigényét. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáig 
az Önkormányzat a 088/1 hrsz-ú ingatlanán nem járul hozzá földmunka, vagy a növényzetet 
érintő munka végzéséhez, továbbá az ilyen munkákat ugyanezen időig a szomszédos 088/2 hrsz-
ú ingatlanon sem tartja kívánatosnak. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő:  2010. november 30. 

 
 

 
 


