
2011. június 27. – ülés

70  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Laffert kúria jelen előterjesztéshez 
mellékelt Üzemeltetési Szerződés tervezetét, az Üzemeltető személyét és egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. június 30.

71  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. §-ában foglaltak alapján – a Szigethalom 
és Környéke Intézményfenntartó Társulás  módosítások átvezetését tartalmazó, 2. sz. melléklet 
szerinti egységes szerkezetű Társulási Megállapodását elfogadja. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. július 1.

72  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Dunaharaszti  Lónyai  és  Kinizsi  utcák 
építése” tárgyában megindított közbeszerzési  eljárás nyertesének a  GÉP-LIGET Kft-t (2330 
Dunaharaszti,  Somogyvári  u.  27.)  jelöli  meg,  nettó  64.930.291  Ft +  ÁFA,  azaz  összesen 
81.162.864  Ft összegben.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes 
ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. július 31.

73  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. Határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  alapító  –  a  megszüntetés  alatt  lévő  – 
Dunaharaszti  Település  Fejlesztésére  Közalapítvány  vagyonának felosztásáról –  a  2006.  évi 
LXV.  törvény  1.  §  (5)  bekezdésének  rendelkezéseit  szem előtt  tartva  –  a  következők  szerint 
rendelkezik.
I. Az Alapítvány vagyona megszűnéskor: 2.962.962,- Ft
II. Hitelezők számlái:      83.000,-  Ft,  amely Adóreform Kft.  1001218  sorszámú és 
1100269 sorszámú számlái összesen 75.000,- Ft összegben, valamint Lehel Endre által nyújtott 
8.000,- Ft tagi kölcsön összegekből áll.
III. Felosztható vagyon: 2.879.962,- Ft.
IV. Felosztás:
1. 1.000.000,-  Ft,  Dunaharaszti  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének 
2.d  mellékletében  VI/12  tételen  tervezett  kiemelt  állami  és  önkormányzati  rendezvények 
elnevezésű előirányzat növelése
2. OSD  Kft.  és  Bakos  Gábor  befizetései  összesen  80.000,-  Ft összegű 
címzett támogatás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvvásárlására.
3. A Hunyadi János Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a 
Kőrösi  Csoma  Sándor  Általános  Iskola,  valamint  a  Baktay  Ervin  Gimnázium  és  Vízügyi 
Szakközépiskola  diákjai  részére  ajándék  könyvek  vásárlására  50.000,-  Ft/intézmény,  összesen 
200.000,-Ft értékben.
4. Könyvvizsgáló díja  75.000,-  Ft, amely  összeget  az Önkormányzat  fizet 
meg a Polgármesteri Hivatal folyó kiadásaira tervezett összegből, így oda visszapótlandó.
5. Céltartalékba, tartalékba helyezés: 1.524.962,- Ft.
A  vagyonfelosztásról  a  nyilvánosságot  helyi  sajtó  útján,  illetve  az  Önkormányzat  honlapján 
keresztül tájékoztatni szükséges.
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Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. július 1.

74  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó 
Társulásban fennálló tagságát 2011. december 31-i hatállyal megszünteti, és a gyermekjóléti és 
családsegítő  szolgáltatással  kapcsolatos,  törvényben  előírt  kötelezettségeinek  a  továbbiakban 
önállóan kíván eleget tenni.
A Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesíti a Társulás tagjait.
A pénzügyi-gazdasági elszámolás előkészítésével megbízza a Pénzügyi Iroda vezetőjét. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. június 30. és 2011. december 31.

75  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  Polgármestert  a  4615,  4616, 
4617/1,2 hrsz-ú ingatlanok, valamint a 4617 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület ingatlan 
között elvégzendő telekcsoport újraosztási vázrajz elkészíttetésével, valamint az önkormányzati 
ingatlan  57  m²-es  növekményének  valamelyik  résztvevő  ingatlan  terhére,  forgalmi  értéken, 
1.125.000,-  Ft-os  áron történő megvásárlásával  az  adásvétellel  vegyes  telekcsoport  újraosztási 
szerződés megkötése útján. 
A 4617/1 hrsz-ú ingatlan terhére történő vásárlás esetén az Önkormányzat a P+R parkoló egy 
parkolóhelyének feladásával a közterületről (annak fennállásáig) kapubehajtó létesítését engedi a 
4617/1  hrsz-ú  ingatlanra,  ha  a  vásárlás  teljes  fedezete  az  ingatlantulajdonos  által  fizetendő 
parkolóhely megváltásokból biztosítható.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő:   2011. augusztus 31. 

76  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  város  Településrendezési  Tervei 
módosításának további céljait a következők szerint határozza meg:
8. Bezerédi  utcai  lakóterületen  két  telektömb  Lk-SZ/2  övezeti  besorolásának  módosítása 

kisebb telkek kialakíthatóságának érdekében az építhető lakásszám csökkentésének árán.
9. A  0221/10,16-19  hrsz-ú  ingatlanok  megközelítését  biztosító  szabályozás  módosítása  a 

Paradicsom-sziget 510-es főúti kapcsolatának javításával.
10. Új közút szabályozása a Szekér és Római utcák összekötésére. 
A Képviselő-testülete  megbízza  a  Polgármestert,  hogy a  tervező BFVT Kft-vel  és  a  tervezés 
céljaiban közvetlenül érdekelt ingatlan-tulajdonosokkal a szükséges szerződéseket kösse meg. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő (szerződéskötésre): 2011. július 15.

77  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg a következő IV 
ütem útépítési sorrendjét, melytől csak pályázaton történő indulás esetén lehet eltérni.
I. ütem: Mikszáth köz (megépítendő:2011-ben, a pótmunka-keret terhére)

Nyárfa u.
Tóköz u.
Pázmány P. u.
Gárdonyi G. u.
Hajnal u.
Kazinczy F. köz
3450/5. hrsz-ú u.



Széchenyi köz
Diófa u.
Tass vezér u.
Lehel köz
Tomori P. u.
Bethlen G. u. 

II. ütem: Tompa u.
Homok u.
Csengeri u.
Vásárhelyi köz
Kiss Ernő u.
Csendes u.
Havasi A. u.
Duna u.
Paál László u. (Bezerédi u. – Egry u. között)

III. ütem: Dankó P. u.
Gyóni G. köz
Bólyai F. u.
Bartók B. u.
Bem u.
Apponyi A. u.
Sport köz
Las Torres u.
Babits M. u.
Babits-köz
Ráday u.
Csokonai u.
Gyárköz u.

IV. ütem: Zágoni u. (MÁV-Alsó u. – Zsálya u. között)
Kaszala u. (MÁV-Alsó u. – Zsálya u. között)
Lehmann kap. u. (MÁV-Alsó u. – Zsálya u. között)
Levendula u. (MÁV-Alsó u. – Zsálya u. között)
MÁV-Alsó terület belterületi utcáinak jelenleg nem közművesített szakaszai

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. június 30.

78  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2009. (VI. 29.) sz. Kt. határozatát hatályon 
kívül helyezi.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. június 30.

79  /2011. (VI. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. II. félévi képviselő-testületi ülések idő- 
és napirendi pontjait a következőkben határozza meg:
2011. szeptember 26. – 14.00

• Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
• Bizottságok 2011. I. félévi munkájáról szóló beszámolói
• Területi  Gondozási  Központ  (TGK) vezetőjének  beszámolója  a  TGK 

munkájáról
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2011. október 24. – 14.00
• Beszámoló az oktatási intézmények működéséről és gazdálkodásáról
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

• A 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
2011. november 28. – 14.00

• Beszámoló az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról
• 2012. évi költségvetési koncepció
• Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről

2011. december 19. – 14.00
• 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet
• A különféle díjakról szóló új rendelet megalkotása
• Kisebbségi Tanácsnok beszámolója a 2011. évi munkájáról

• 2012.  I.  félévi  képviselő-testületi  ülések  tervezett  idő-  és  napirendi 
pontjai.


