
2012. november 26. – ülés

127  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dunaharaszti Önkormányzat 2012. 
évi  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  III.  negyedéves  időszakra  vonatkozó  tájékoztató 
beszámolóját.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 1.

128  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja  az  Önkormányzat  2013.  évi 
költségvetési  koncepciójában  felvázolt  irányelveket  és  elrendeli  ezen  elvek,  valamint  a 
szakbizottságok  csatolt  véleménye  szerinti  2013.  évi  költségvetés  első  olvasat  formájú 
összeállítását.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 1.

129  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete 2013.  január 1-jével  a „Dunaharaszti  Humán 
Szolgáltató Intézmény” vezetésével öt év határozott időtartamra, 2017. december 31-ig Schuszter 
Antalt (an. Wágner Mária, Budapest, 1957. 11.07., lakik: 2335 Taksony, Állomás u. 5.) bízza meg. 
Illetményét havi bruttó 360.000,- Ft-ban határozza meg.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2012. december 31.

130  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Weekendbus  Közlekedési  Zrt-vel  (jelenlegi 
cégnév:  VO-LAN KAR Közlekedési  Zrt.)  2007.  május 18-án – Dunaharasztiban autóbusszal 
végzendő  menetrend  szerinti  helyi  járatos  személyszállítás  ellátása  tárgyában  –  kötött 
közszolgáltatási szerződést 2012. december 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 31.

131  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  autóbusszal  végzendő  menetrend  szerinti 
helyi járatos személyszállítás ellátásával ideiglenesen – 2013. január 1-től 2013. május 31-ig, de 
legfeljebb  a  pályázat  eredményes  elbírálásáig  –  megbízza  a  Ventona  Trans  Kft-t  (2330 
Dunaharaszti, Fő út 266.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló ideiglenes közszolgáltatási 
szerződést aláírja.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 31.

132  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dunaharasztiban autóbusszal 
végzendő menetrend szerinti helyi járatos személyszállítási szolgáltatás ellátására. 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályáztatás lebonyolításával.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 31.



133  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. jóváhagyja a Dunaharaszti 5283/1 hrsz-ú ingatlan lakóépülete és melléképülete 
utcai épületrészeinek az arra megszerzendő engedély szerint történő lebontását, a 
bontás megkezdéséig a tetőszerkezet ideiglenes aládúcolását,

2. elhatározza,  hogy  a  bontással  felszabadított  telekrészen  közhasználatú 
információs parkot hoz létre, melynek megvalósítását a 2013. évi költségvetésbe 
betervezi,

3. megbízza  a  polgármestert,  hogy  végeztessen  telekalakítást  mellyel  az  5283/1 
hrsz-ú  ingatlanból  megosztással  leválasztásra  kerül  egy  forgalomképtelen 
vagyonelembe sorolandó közterület ingatlan,

4. megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosaival kössön telekalakítási, 
valamint társasházi alapító okirat módosítási szerződést.

Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2013. március 29.

134  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 165. évfordulójára, a 2013. március 15-i nemzeti ünnepre a nemzet összetartozását 
jelképező Petőfi Sándor költő-forradalmárnak szobrot állít.
A szobor helye Dunaharaszti Némedi út és Andrássy utca találkozása.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. március 15.

135  /2012.(XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt azzal, hogy 
az  1848-49-es  forradalom és  szabadságharc  165.  évfordulójára,  a  2013.  március  15-i  nemzeti 
ünnepre,  Petőfi  Sándor  költő-forradalmárnak  állítandó  szobor  megvalósításának  anyagi 
támogatására  pénzadományokat  fogadjon be.  Erre a  célra  nyisson  elkülönített  számlát  és  az 
elkülönített számlaszámot a lakosság felé tegye közzé.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 31.

136  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal,  hogy a 2013.  évi út- és 
csapadékvíz-elvezetés  tervezéséhez  szükséges  bruttó  18.000.000,-  Ft  előirányzatot  a  2013.  évi 
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 15.

137  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat Képviselő-testülete a DV Dunaharaszti  Vagyongazdálkodási  Kft. 
ügyvezető igazgatójának, Hargitai Péternek a havi juttatását bruttó 370.000,- Ft-ban állapítja meg 
2012.  december  1-től,  ezen  időponttól  jogviszonyát  határozatlan  idejű  munkaviszonnyá 
változtatja.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 31.



138  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kiegészíti  a  95/2012.  (XI.  24.)  sz.  Kt. 
határozatát és 2012. évre a következő módosított közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés 
becsült nettó 

értéke
Közbeszerzési eljárás 

típusa

Hétszínvirág Óvoda épületbővítés 111.000.000,- Ft
Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Dunaharaszti város közútjainak karbantartása 
és üzemeltetése 96.400.000,- Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Dunaharaszti Nyárfa – Tóköz - Bethlen utcák 
útépítése 94.500.000,- Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Dunaharaszti Város 2012. évi csapadékvíz 
elvezetése 141.000.000,- Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Dunaharaszti intézményi felújítások 20.000.000,- Ft
Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Területi Gondozási Központ részére meleg 
ebéd beszerzés 11.700.000,- Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 - Dunaharaszti, 
Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési 
munkái, II. ütem

22.800.000,- Ft
Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola konyha felújítás 15.700.000,- Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Irodaszerek és tonerek beszerzése 12.700.000,- Ft Közösségi rezsim szerinti, 
nyílt eljárás

Zárszámadás (2011) után elfogadott 11 utca 
útépítése 139.400.000,- Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Kommunális és szelektív hulladékszállítás, 
lomtalanítás 200.000.000,- Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos

Szivárvány Óvoda építésével összefüggő 
felhalmozási célú hitelfelvétel költsége 160.000.000,- Ft Közösségi rezsim szerinti, 

nyílt eljárás

Szivárvány Óvoda építése 348.766.334,- Ft Nemzeti rezsim szerinti 
eljárás

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő:  2012. december 31.

139  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  



Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Szivárvány 
Óvoda  építése  közbeszerzési  eljárás  előkészítésére  és  megindítására.  A  beruházás  becsült 
költsége bruttó 442.933.244,- Ft.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 31.

140  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi szúnyoggyérítési munkákat a Csepel-
Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás keretein belül kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében a településre eső szúnyoggyérítés teljes költségére 
vonatkozóan 500.000,-  Ft összegben kötelezettséget vállal  (légi – 60 ha/5 alkalom, földi  – 60 
ha/5 alkalom).
Felkéri  a  Csepel-Sziget  és  Környéke  Többcélú  Önkormányzati  Társulást,  hogy  a  szolgáltató 
kiválasztására a közbeszerzési eljárást haladéktalanul indítsa el.
Felkéri  a  Társulás  Elnökét,  hogy  a  költségek  csökkentése  érdekében  keresse  a  támogatási 
lehetőséget.
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására, 
a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. december 31.

141  /2012. (XI. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete létrehoz egy ad-hoc bizottságot, melynek elnöke 
Pékó Zoltán,  tagjai  az állandó bizottságok elnökei  és  Karl  József  alpolgármester.  Megbízza  a 
bizottságot,  hogy a 2013.  januári képviselő-testületi ülésre dolgozzon ki határozati javaslatot a 
„bizottságok ügyrendjeinek kiegészítésére javaslat” című előterjesztés céljaival összefüggően.     
Felelős:               Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. január 28.                  


