
2013. február 25 – ülés

13  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
1. A Képviselő-testület Magyarország 2013.  évi központi  költségvetéséről  szóló 2012.  évi 

CCIV.  törvény  (továbbiakban:  költségvetési  törvény)  72-75.  §-aiban  foglaltakra 
figyelemmel  kinyilvánítja,  hogy  a  költségvetési  törvényben  írt  feltételekkel  az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy 
egyéb számlaköveteléssel,  ami kifejezetten egy adott  adósságelemhez kapcsolódik,  vagy annak 
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.

3. A Képviselő-testület kinyilvánítja,  hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi  IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot 
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

4. A  Képviselő-testület  az  adósságátvállalással  összefüggésben  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b)  az  átvállalással  érintett  adósság  részét  képező,  hitelviszonyt  megtestesítő 

értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott 
értékpapírban  foglalt  pénzügyi  kötelezettségek  tekintetében  azonos  feltételekkel  - 
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;

c) a  költségvetési  törvény 74.  § (5)  és  (6)  bekezdése  szerinti  megállapodásokat  kösse 
meg. 

5. A  Képviselő-testület  utasítja  a  Polgármestert,  hogy  az  adósságátvállalással  kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a Testületet.

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. június 28.

14  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
1. Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt, hogy  az 

államháztartásról  szóló,  többször  módosított  2011.  évi  CXCV.  törvény  11.  §  (1) 
bekezdésében, valamint az Áht. végrehajtására megalkotott, az államháztartás működési 
rendjéről  szóló,  többször  módosított  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban:  Ámr.)  14.  §-ában  foglaltak  alapján,  a  költségvetési  szervként  működő 
Csepel-sziget  és  Környéke  Többcélú  Önkormányzati  Társulás  jogutód  nélküli 
megszüntetését javasolja a Megszüntető Okiratában foglaltak szerint.

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza a  Polgármestert,  hogy a Csepel-sziget  és  Környéke 
Többcélú  Önkormányzati  Társulás  munkaszervezetének  feladatát  ez  idáig  ellátó 
Szigetszentmiklós  Város  Polgármesteri  Hivatalával,  a  2013.  évi  szúnyoggyérítési  feladatok 
elvégzésére Megállapodást írjon alá.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. március 31.

15  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 
és  a  Dunaharaszti  Humán  Szolgáltató  Intézmény  módosító  okiratait,  valamint  egységes 
szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratait.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. március 1.



16  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 2012. február 7. napján 
hatályba  lépett  Közbeszerzési  Szabályzatot,  és  elfogadja  az előterjesztés  mellékletét  képező új 
Közbeszerzési Szabályzatot. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. március 15.

17  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Dunaharaszti 
Duna utca, Homok utca, Csengeri utca, Vásárhelyi köz, Kiss Ernő utca, Csendes utca, 
Havasi utca útépítése tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. A beruházás 
becsült költsége 128.300.000,- Ft + ÁFA.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. április 15.

18  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Dunaharaszti 
Duna utca, Homok utca, Csengeri utca, Vásárhelyi köz, Kiss Ernő utca, Csendes utca, 
Havasi  utca,  Tompa  M.  utca,  Paál  L.  utca  útépítéséhez  kapcsolódó  és  egyéb 
csapadékvíz-elvezetési munkák tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. A 
beruházás becsült költsége 83.540.000,- Ft + ÁFA.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. április 15.

19  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Dunaharaszti 
város  közútjainak  és  a  csapadékvíz-elvezetés  karbantartása  és  üzemeltetése  tárgyú 
közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. A beruházás becsült költsége 137.700.000,- 
Ft + ÁFA.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. április 15.

20  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dunaharaszti, Mese Óvoda fejlesztése a 
Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával,  6  csoportos új  épület  építésével  című, 
KMOP-4.6.1-11-2012-0025  jelű  pályázathoz  kapcsolódó  projektmenedzsment 
kiválasztása”  tárgyában  megindított  közbeszerzési  eljárás  nyertesének  a  COREX 
Projektfejlesztési Kft-t jelöli meg, nettó 14.994.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 19.042.380,- Ft 
összegben.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel  való  vállalkozási 
szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. április 30.

21  /2013. (II. 25.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 
2012. évi belső ellenőrzési jelentését.
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Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. március 1.
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