
2014. december 15. – ülés 
 

 
 
100/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII. 20.) 
rendeletet hatályában fenntartja, az abban meghatározott adónemek mértékén nem változtat. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 
101/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjának, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 1. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása révén a települési adó 2015. évet érintő bevezetésétől eltekint. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 
102/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel 
felvételéről dönt.  
1. A hitel futamideje 2015. január 5-től 2015. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg 
legfeljebb 90.000.000,- Ft 
2. A Képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a 
hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.  
3. A Képviselő-testület 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. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP 
Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő:  2015. január 31. 
 
103/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési koncepciójában felvázolt irányelveket azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság által elfogadott 
és jegyzőkönyvben csatolt hármas javaslatát ebbe beemeli és a 2015. évi költségvetés első olvasat 
formájú összeállítását elrendeli. 
Felelős:  Dr. Szalay László polgármester 
Határidő:  2015. január 31. 
 
104/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontjában biztosított 
hatáskörében eljárva Dunaharaszti településszerkezeti tervéről szóló 9/2007. (I. 29.) Ök. számú 
határozatot jelen határozat 1 - 5. számú mellékletei szerint módosítja.  
Jelen határozat 
1. számú mellékletét képező a Településszerkezeti terv szöveges munkarészének módosításai: 



- 1.1. Területi mérleg terület-felhasználási egységenként (tervezett állapot) 
- 1.2. Belterületbe és külterületbe vonás területi mérlege 
2. számú mellékletét képező Dunaharaszti településszerkezeti tervének módosítása a Rákóczi 
utca – Thököly utca – Toldi utca – Táncsics Mihály utca által határolt területre, a 
3. számú mellékletét képező Dunaharaszti településszerkezeti tervének módosítása a Baktay tér – 
Dózsa György utca – Árpád utca által határolt területre, és a 
4. számú mellékletét képező Dunaharaszti településszerkezeti tervének módosítása a Némedi út - 
8206 hrsz.-ú terület - 0100/2 - 3 hrsz.-ú területek - 0136/2 hrsz.-ú terület - 51-es út által határolt területre. 
5. számú mellékletét képező Területrendezési tervvel való összhang igazolása szöveges 
munkarész képezi. 
Felelős:   Dr. Szalay László polgármester 
Hatályba lépés:  A kihirdetése napját követő 30. napon  
 
105/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletbe foglalt Önkormányzati előírások teljesítése érdekében a város településfejlesztési 
koncepciójának, településszerkezeti tervének, integrált településfejlesztési stratégiájának és helyi 
építési szabályzatának tervezésére bruttó 20.000.000,- Ft-os összegre Dunaharaszti város 2015. évi 
költségvetésében. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2015. január 31. 
 
106/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes kezdeményezi, hogy a DPMV 
Zrt. soron következő közgyűlése a DMPV Zrt.  Felügyelőbizottságába 2019. december 31-ig 
Horváth Jenő képviselőt delegálja. 
A Képviselő-testület megbízza a DPMV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a közgyűlésen a napirendre 
vételről, és a Cégbírósági bejegyzésről intézkedjen. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő:  2014. december 31. 
 
107/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a MULTI-DH Kft. Felügyelőbizottsága tagjává 
határozott időtartamra, 2015. január 1-től 2019. december 31-ig Andrásik Sándor, Hajdu Zsolt 
és Knapp Tibor képviselőket megválasztja. A Felügyelőbizottság elnöke bruttó 50.000,- Ft/hó, 
tagjai pedig bruttó 35.000,- Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek feladataik ellátásáért. A Képviselő-
testület megbízza a MULTI-DH Kft. ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról és a 
Cégbírósági bejegyzésről intézkedjen. 
Felelős:  Dr. Szalay László polgármester 
Határidő:  2015. január 15. 
 
108/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága tagjává határozott időtartamra, 2015. január 1-
től 2016. december 31-ig Drscsákné Kerekes Gabriella, Fényes István és Gerber Ferenc 
képviselőket megválasztja. A Felügyelőbizottság elnöke bruttó 50.000,- Ft/hó, tagjai pedig bruttó 
35.000,- Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek feladataik ellátásáért. 
A Képviselő-testület megbízza a DV Kft. ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról és a 
Cégbírósági bejegyzésről intézkedjen. 
Felelős:  Dr. Szalay László polgármester 
Határidő:  2015. január 15. 



109/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója akként dönt a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) 
bekezdése alapján, hogy a mai naptól a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-
070493) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban állóan 
működik tovább. 
Felelős:  Janák Farkas ügyvezető. 
Határidő:  2014. december 31. 
 
110/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító), mint a Budapest 
Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-09-070493 cégjegyzékszámon bejegyzett DV 
Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 
alapítója akként dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályaihoz való 
megfelelőséghez a Társaság 2013. január 28-i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 
1. preambulumát az alábbiakra módosítja: 
„A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg. 13-09-070493 cégjegyzékszámon 
nyilvántartott DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója az 
Alapító Okiratot 2014. december 15-én preambulumában, 4./, 8./, 9./ 10./ és 14./ pontjaiban 
módosította, és ennek változásával indokoltan az alábbiak szerint állapítja meg a változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot:”; 
2. 4./a) és 4./b) pontjaiban felsorolt tevékenységi köröknél a kódszámok kiegészítésre 
kerülnek az alábbi szövegrésszel: „’08”; 
3. 8./a) pontjában a „pénzbefizetési” szövegrész „pótbefizetési” szövegezésre változik; 
4. 9./a) pontja helyébe – a 91/2014. (XI. 24.) sz. Kt. határozatnak megfelelően - a következő 
szövegezés lép: 
„a) A Társaság ügyvezetője: Janák Farkas Ákos (anyja születési neve: Csombók Anna; születési hely 
és idő: Budapest, 1969. 09. 15.) 2330 Dunaharaszti, Bercsényi utca 53/C. szám alatti lakos, akinek 
a megbízatása 204. december 01-től 2015. december 31. napjáig terjedő időre szól.”; 
5. 9./c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) Az ügyvezető a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját 
nevében nem folytathat. 
Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye 
kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági 
társaságban, amely akár főtevékenységként, akár egyéb tevékenységi körként ugyanolyan gazdasági 
tevékenységet folytat, mint a jelen társaság. 
Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját 
nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége vagy egyéb tevékenysége körébe tartozó 
szerződéseket.”; 
6. 10./ és 14./ pontjaiban a „felügyelő bizottság” szövegrészek „felügyelőbizottság”, a 
„felügyelő bizottsági” szövegrész „felügyelőbizottsági”, a „felügyelő bizottságának” szövegrésze 
„felügyelőbizottságának” szövegezésre változnak; 
7. 10./a) pontjának utolsó mondata az alábbi szövegezésre változik: „A felügyelő bizottság 
tagjai sorából elnököt választ, és működésének rendjét a saját maga által megalkotott ügyrendben 
állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.”; 
8. 14./a.) pontja az alábbi szövegezésre változik: „a) Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv 
hatáskörét az Alapító gyakorolja.”; 
9. 14./c.) pontja az alábbi szövegezésre változik: „c) A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó 
kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”; 



10. 14./d.) pontja az alábbi szövegezésre változik: „d) Az egyszemélyes társaság és annak tagja 
közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.”; 
11. 14./ pontjának „Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” szövegrésze „Jelen 
Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” szövegezésre változik. 
12. 14./ pontjának „Jelen egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító Okirat 2013. január 
28. napjától hatályos.” szövegrésze „Jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
2014. december 15. napjától hatályos.” szövegezésre változik. 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. Az Alapító meghatalmazza a Schiller-
Mészner és Társai Ügyvédi Irodát (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.) a jelen határozat szerint 
az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásával és ellenjegyzésével. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester. 
Határidő:  2014. december 31. 
 
111/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója akként dönt, hogy a társaság elektronikus kézbesítési címe 
a következő: janakfarkas@dunaharaszti.hu. 
Felelős:  Janák Farkas ügyvezető 
Határidő:  2014. december 31. 
 
112/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dunaharaszti Mese Óvoda 
2013/2014-es tanévéről szóló beszámolóját. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
 
113/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat 
2015. január 26. 

 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet 

 Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolója a 2014-es évről 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 2014-es évről 

 Beszámoló a határozatok végrehajtásáról 

 Településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása 

 A3-7-es belvízcsatorna öblözetének feltöltése és az RSD partvédelemmel kapcsolatos 
tulajdonosi állásfoglalás kialakítása 
2015. február 9. – 18.00 óra 

 Közmeghallgatás 
2015. február 23. 

 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 2015. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása 

 Ciklusterv elfogadása 

 Dunaharaszti Rendőrőrs beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról 

 Kisduna TV beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról 

 DMTK beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról 
2015. március 30. 

 Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről 



 Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről 

 Pénzügyi Bizottság beszámolója 

 Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója 
2015. április 27. 

 Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, a 2014. évi zárszámadási rendelet 
megalkotása 

 Társadalmi szervezetek 2015. évi támogatása (költségvetésfüggő) 

 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolójának elfogadása 

 Beszámoló a határozatok végrehajtásáról 
2015. június 1. 

 DV Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója 

 DPMV Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója 

 Multi-Dh. Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója 

 Kitüntető díjak esetleges adományozása 
2015. június 29. 

 Beszámoló a határozatok végrehajtásáról 

 2015. II. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és napirendi pontjai 

 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2015. június 29. 
 


