
2012. február 27. – ülés

17  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a dh. 3307 és 3317 hrsz-ú ingatlanok 
mellékelt  vázrajzi  szerinti  -  3307/1,  3307/2,  3307/3,  3307/4,  3307/5  hrsz-ú  ingatlanokra 
vonatkozó - telekhatár-rendezését.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2012. március 30.

18  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a Rákóczi F. u. 28. 
sz.  alatt  melegítőkonyhát  és  ebédlőt  alakít  ki.  A  beruházás  anyagi  fedezetét  a  2012.  évi 
költségvetés   előirányzatának  2/b  tábla  A/V/2.  sora  biztosítja  bruttó  20.000.000  Ft 
keretösszegben.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2012. március 30.

19  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  következő,  intézmény-átszervezésnek 
minősülő elvi  döntéseket  hozza a fenntartásában működő következő közoktatási  intézmények 
székhely- és telephely-változtatásáról:
1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egyetlen székhely-intézményben, a Rákóczi F. u. 28. 

szám alatt működik tovább, a Kandó K. u. 10/A alatti telephely megszűnik.
2. A  Dunaharaszti  Nevelési  Tanácsadó  továbbra  is  önálló  intézményként  működik,  de 

székhelye átkerül a Mese Óvoda Temető utca 26. szám alatti székhely-intézményébe. Ezzel 
a Dózsa György út 26. sz. alatti telephely is megszűnik.

3. A Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény továbbra is önálló intézményként 
működik,  de  székhelye  átkerül  a  Baktay  Ervin  Gimnázium  Baktay  tér  1.  szám  alatti 
épületébe.

Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2012. július 10.

20  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  dunaharaszti  4530/2 hrsz-ú  (702 m²)  és  a 
4530/1  hrsz-ú  (16025  m2)  ingatlanok  valóságban  lekerített  állapotának  megfelelő,  változatlan 
térmértékű telekhatár-rendezését jóváhagyja.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2012. március 30.

21  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alábbi  oktatási-nevelési  intézmények 
módosító okiratait, valamint egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratait jóváhagyja:

 Mese Óvoda
 Hunyadi János Általános Iskola
 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
 Baktay Ervin Gimnázium
 Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó
 Területi Gondozási Központ

Felelős: Dr. Szalay László polgármester



Határidő: 2012. március 1.

22  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Nyárfa, Tóköz, 
Bethlen G. utcák útépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. Az 
építés becsült költsége bruttó 118.286.000,- Ft.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. április 15.

23  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert  az 
Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet  2/b számú melléklet  II.  szennyvíz-
csapadékcsatorna és ivóvízhálózat építés 1-29. sorában szereplő beruházásokhoz szükséges 
közbeszerzési  eljárás  előkészítésére  és  megindítására.  Az  építés  becsült  költsége  bruttó 
179.582.000,- Ft.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. április 15.

24  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXIII.  törvény 34.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  helyi  önkormányzatok esetében a  teljesítmény-
követelmények alapját képező célokat a következőkben határozza meg:
I. Átfogó célok:   
1. Pályázati  támogatással  megvalósult  és  megvalósuló  beruházások  tekintetében 

kiemelt feladat:
- a  műszakilag  már  megvalósult  beruházások  esetén  a  projektzáráshoz  kapcsolódó 

feladatok maradéktalan végrehajtása, különös tekintettel a pénzügyi elszámolásra.
- a  folyamatban  lévő  beruházásoknál  figyelemmel  kell  kísérni  a  kivitelezési 

munkálatokat a megbízott műszaki ellenőrökkel együttműködve. 
- figyelemmel  kell  kísérni  az  Új  Széchenyi  Terv  keretében  kiírandó,  illetve  kisebb 

volumenű, minisztériumi kezelésű pályázatokat.
II. Ágazati célok:
1. Az  új  önkormányzati  és  köznevelési  törvényből  adódó  feladatok  maradéktalan 

végrehajtása, az átszervezéshez szükséges (vagyoni, gazdálkodási és szakmai tárgyú) 
dokumentumok és döntések előkészítése.

2. Együttműködés a zökkenőmentes végrehajtás érdekében a Kormányhivatallal és az 
átszervezést irányító egyéb szervezetekkel.

3. Fel  kell  készülni  a  közigazgatást  érintő,  járási  rendszer  kialakításával  kapcsolatos 
változásokra.

4. Továbbra  is  segíteni  kell  a  helyi  és  megyei  Vöröskereszt  tevékenységét,  a  tüdőszűréssel 
kapcsolatos feladatok ellátását, a méhnyak-rákot okozó humanpapilloma vírus (HPV) elleni 
védőoltás megszervezését.

5. A költségvetés tervezése és végrehajtása során maradéktalanul be kell tartani az új 
államháztartási  törvény  és  a  végrehajtásra  kiadott  kormányrendeletet,  továbbá az 
egyéb pénzügyi-számviteli tárgyú módosított jogszabályok rendelkezéseit. 

6. Különös figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyonnal, vagyongazdálkodással 
kapcsolatos döntések előkészítésére, végrehajtására. 
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7. Az  átszervezésre  történő  felkészülés  mellett  biztosítani  kell,  hogy  az  ügyintézés 
magas  szakmai  színvonalon  határidőben,  és  az  ügyfelek  elégedettségét  szolgáló 
módon valósuljon meg. 

Felelős: Pethő Zoltán jegyző
Határidő: 2012. december 31.

25  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Csepel-sziget és Környéke Többcélú 
Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodását.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. február 29.

26  /2012. (II. 27.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Csepel-sziget és Környéke Többcélú 
Önkormányzati Társulás módosított Együttműködési Megállapodását a szakszolgálati feladatok 
ellátásáról.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. február 29.
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