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111  /2013. (XII. 16.) sz.   Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 90.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel OTP 
Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.
1. A folyószámlahitel futamidejét 2014. január 2-től 2014. december 20-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési bevételeit, 
ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, 
átengedett adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvény és az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, jogszabályokat.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért 
hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a 
költségvetésébe  betervezi  és  jóváhagyja,  illetve  költségvetési  előirányzat  módosításai  során 
figyelembe veszi.
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt-nél, illetve más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési- és alszámlájára (ahol ezt 
jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást biztosít. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP 
Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2014. január 31.
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Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2014.  évi  költségvetés 
előkészítésének irányvonalát.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. december 31.

113  /2013. (XII. 16.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Beruházási  hitel  felvétele  az  MFB 
Önkormányzati  Infrastruktúrafejlesztési  Program  keretében” tárgyában  megindított 
közbeszerzési eljárás nyertesének az OTP Bank Nyrt -t jelöli meg. A hitel összege 300.000.000,- 
Ft. A kamat éves mértéke 3 havi EURIBOR (0,236 %) + MFB refinanszírozási kamatfelár (2,5 
%) + OTP Bank Nyrt. kamatfelár (2,5 %), jelenleg évi 5,236 %. 
A hitel célja:
5.1 Helyi közutak építése, felújítása 
6.3 Csapadékvíz-elvezetés elvégzése
A hitel futamidejét 2013. 12. 31-től 2038. 12. 31-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen 
belül  elsősorban  a  saját  bevételeket  ajánlja  fel,  különös  tekintettel  a  helyi  adóbevételekre, 
átengedett adóbevételekre – figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvény és az 
annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, jogszabályokat.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt 
és  járulékait  a  futamidő  éveiben  -  a  felhalmozási  és  tőke  jellegű  kiadásokat  megelőzően  -  a 
költségvetésébe  betervezi  és  jóváhagyja,  illetve  költségvetési  előirányzat  módosításai  során 
figyelembe veszi.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt-nél, illetve más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol 



ezt jogszabály nem zárja ki),  továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel  való hitelszerződés 
megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2014. március 31.

114  /2013. (XII. 16.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Dunaharaszti  város  zöldterületeinek 
karbantartása,  közterületek  tisztántartása”  tárgyában  megindított  közbeszerzési  eljárás 
nyertesének a  Zöld Korona Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft-t (2330 Dunaharaszti, 
Szőlőhegy  u.  16.)  jelöli  meg,  nettó 58.999.725,-  Ft  +  ÁFA  /  év,  azaz  összesen  bruttó 
74.929.651,- Ft/év összegben.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel  való  vállalkozási 
szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. december 31.

115  /2013. (XII. 16.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  intézményfenntartó  elfogadja  a 
Dunaharaszti Városi Bölcsőde módosított szakmai programját.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. december 31.

116  /2013. (XII. 16.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-as költségvetési évben elért eredmények 
elismeréseként  Dr.  Szalay  László  polgármestert  3  havi  illetményének  megfelelő  mértékű 
jutalomban részesíti, melynek összege: 1.637.400.-Ft. A kifizetés a 2014. évi költségvetés terhére 
történik.
Felelős: Fényes  István  a  Városfejlesztési,  Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi 

Bizottság elnöke
Határidő:   2013. december 31.

117  /2013. (XII. 16.) sz. Kt. határozat  
2014. január 27.

• 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet
• Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolója a 2013-

as évről
• Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 2013-as 

évről
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

2014. február 10. – 18.00 óra
• Közmeghallgatás

2014. február 24.
• 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
• 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása
• Teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározása a köztisztviselők számára
• 2014. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása
• Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása



2014. március 31.
• Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről
• Dunaharaszti Rendőrőrs beszámolója a 2013. évben végzett

 munkájáról
• Kisduna TV beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról
• DMTK beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról
• Pénzügyi Bizottság beszámolója
• Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi 

Bizottság beszámolója
2014. április 28.

• Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, a 
2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása

• Társadalmi szervezetek 2014. évi támogatása 
(költségvetésfüggő)

• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolójának 
elfogadása

• Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzésről
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

2014. május 26.
• DV Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója
• Kitüntető díjak esetleges adományozása

2014. június 30.
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
• 2014. II. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és 

napirendi pontjai
• 2014. évi költségvetési rendelet módosítása


