
2013. október 28. – ülés

92  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Dunaharaszti 
Útépítések III.  ütem megépítésével összefüggő felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyában a 
feltételes  közbeszerzési  eljárás előkészítésére és megindítására. A hitelfelvétel  becsült költsége 
43.720.000,- Ft. Egyben kiegészíti a 2013. évi közbeszerzési ütemtervet a fenti tétellel.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. november 30.

93  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  stratégiai  zajtérkép  készítés 
érdekében  2005.  október  4-én  létrejött  Budapest  és  Vonzáskörzete  Települési 
Önkormányzatainak Társulásának 2014. február 20-ai hatállyal történő megszűnését.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. december 31.

94  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Stratégiai Zajtérkép és Intézkedési 
Terv Dunaharaszti Városra 2012” dokumentációt.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. november 30.

95  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Római  és  Szekér  utcák  Dunaharaszti 
Szabályozási  tervében  meghatározott  összekötésének  érdekében  megbízza  a  polgármestert  a 
következő teendőkkel:
1. a 8185 és  8161  hrsz-ú önkormányzati  utakat  osztassa meg akként,  hogy a  8185 hrsz-ú 

ingatlanból az előterjesztés melléklete szerinti  vázrajzon feltüntetett 8185/1 hrsz-ú 8 m2 

nagyságú és 8185/2 hrsz-ú 3568 m2 nagyságú ingatlanok, a 8161 hrsz-ú ingatlanból pedig az 
előterjesztés melléklete szerinti vázrajzon feltüntetett 8161/1 hrsz-ú 941 m2 nagyságú és 
8161/2 hrsz-ú 645 m2 nagyságú ingatlanok kerüljenek kialakításra;

2. kezdeményezze a kialakuló 8185/1 (8 m2) és 8161/1 (941 m2) tervezett helyrajzi  számú 
közutak  magánúttá  történő  átminősítésének  hatósági  eljárását,  amellyel  kapcsolatban  a 
Képviselő-testület  egyetért  a  közútból  keletkező  magánutak  útátminősítés  általi 
forgalomképessé válásával;

3. a magánszemélyek tulajdonából kialakítandó 03/332 (697 m2) és 03/335 (696 m2) tervezett 
helyrajzi  számú saját  használatú  utak  új  közutak  kialakítása  céljára  a  8185/1  (8  m2)  és 
8161/1  (941  m2)  ingatlanok  fejében  az  arra  kötendő  szerződéssel  kerülhetnek 
önkormányzati tulajdonba,  amely szerződés megkötését megelőzően vagyonérték becslés 
készítése, és az ennek függvényében elkészített  szerződés tervezet ezt követő képviselő-
testületi jóváhagyása szükséges;

4. mindezekkel  összhangban  terjessze  elő  az  önkormányzati  vagyonrendelet  megfelelő 
módosítását.

A telekalakítások teljes költségét ifj. Surányi János (Dunaharaszti Petőfi u. 96/a) viseli.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2014. március 31.



96  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy Kalapács  Imre önálló 
bírósági  végrehajtó  előtt  folyó  végrehajtási  eljárásban  –  legfeljebb  20.000.000,-  Ft-os  vételár-
ajánlattal – az Önkormányzat vevőként részt vesz a Dunaharaszti, Zöldfa u. 39. szám alatti 1001 
hrsz-ú, műemléki védelem alatt álló Német Nemzetiségi Tájház első végrehajtási árverésén.
A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a  PK Követeléskezelő Zrt.  saját jogú zálogjogos 
végrehajtást  kérővel  az  Önkormányzat  megköti  az  előterjesztéshez  mellékelt  tervezet  szerinti 
szerződést,  amely  alapján  a  Dunaharaszti  1001  hrsz-ú  ingatlan  tehermentes  tulajdonjogának 
megszerzéséért az Önkormányzatnak mindösszesen 8.000.000,- Ft-ot kell fizetnie.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt  tervezet 
szerinti szerződést a  PK Követeléskezelő Zrt-vel kösse meg, majd a szerződés megkötése után 
gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat az ingatlan első végrehajtási árverésén vegyen részt.
A  Képviselő-testület  a  tulajdonjog  megszerzése  esetén  az  ingatlant  a  Dunaharaszti  Német 
Nemzetiségi  Önkormányzat  ingyenes  használatába  kívánja  adni,  azzal,  hogy  a  működési 
költségek, fenntartás a Német Nemzetiségi Önkormányzatot terheli.
A  Képviselő-testület  akként  dönt  továbbá,  hogy  az  előterjesztéshez  mellékelt,  a  PK 
Követeléskezelő  Zrt-vel  kötendő  megállapodás  megkötésének, valamint  az  árverésen  történő 
részvételnek,  és  a Tájház tulajdonjoga megszerzésének előzetes  feltétele,  hogy a Dunaharaszti 
Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  képviselő-testületi  határozatával  dönt  arról,  miszerint  a 
Tájházat  használatba  veszi,  és  a  használat  során  a  Tájház  fenntartását,  működtetését, 
üzemeltetését saját költségvetése terhére vállalja.
Az ingatlanvétel fedezetére az általános tartalékból biztosítanak előirányzatot.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. november 7.

97  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja  az  Önkormányzat  stratégiai 
ellenőrzési tervét és a 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervét a kockázatelemzéssel alátámasztott 
formában az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
A feladatok elvégzésének határideje: 2014. december 1.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2014. december 1.   

98  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  intézményfenntartó  elfogadja  a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat módosított szakmai programját.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. október 30.

99  /2013. (X. 28.) Kt. sz. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermeküket  egyedül  nevelő  szülők  és 
gyermekeik számára,  valamint a 3 vagy több gyermeket nevelő szülők és gyermekeik számára 
kedvezményesen – 50 %-kal csökkentett belépő, ill. részvételi díj ellenében – biztosítja a városi 
intézmények által szervezett gyermek, ifjúsági, valamint ifjúságot érintő programjainak látogatását. 
A kedvezményt a város jegyzője által kiállított igazolással lehet igénybe venni.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. október 31.



100  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott és a KLIK 
által működtetett oktatási intézmények Intézményi Tanácsába az önkormányzati választási ciklus 
lejártáig az alábbi képviselőt delegálja.

Köznevelési intézmény neve: Delegált képviselő
1. Baktay Ervin Gimnázium Lehel Endre alpolgármester, 

távollétében teljes jogkörben 
felruházott helyettese Hajdu Zsolt az 
Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnöke

2. Dunaharaszti  Alapfokú  Művészeti 
Iskola

Lehel Endre alpolgármester, 
távollétében teljes jogkörben 
felruházott helyettese Hajdu Zsolt az 
Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnöke

3. Dunaharaszti  Hunyadi  János 
Német  Nemzetiségi  Általános 
Iskola 

Lehel Endre alpolgármester, 
távollétében teljes jogkörben 
felruházott helyettese Hajdu Zsolt az 
Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnöke

4. Dunaharaszti  Kőrösi  Csoma 
Sándor Általános Iskola

Lehel Endre alpolgármester, 
távollétében teljes jogkörben 
felruházott helyettese Hajdu Zsolt az 
Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnöke

5. Dunaharaszti  II.  Rákóczi  Ferenc 
Általános Iskola

Lehel Endre alpolgármester, 
távollétében teljes jogkörben 
felruházott helyettese Hajdu Zsolt az 
Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnöke

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. december 31.

101  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testület  engedélyezi  és  jóváhagyja  a  mellékelt 
adományozási szerződés megkötését, ami által az érvényessé válik. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. november 4.

102  /2013. (X. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Baktay Ervinné által alapított 
Baktay Ervin Alapítvány a Keleti Művészetekért (The Ervin Baktay Fundation for Oriental Arts) 
rövidített nevén Baktay Alapítvány (képviseli: dr. Bethlenfalvy Géza orientalista – 1121 Budapest 
Remete u. 1.- tulajdonosi jogokkal felruházott kuratóriumi elnök) a Laffert Kúriában működjön, 
és  székhelyének  átvezetése  a  Laffert  Kúria  2330  Dunaharaszti,  Fő  út  172.  címre  a  Fővárosi 
Törvényszéken bejegyzésre kerüljön.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester



Határidő: 2013. november 4.


