
2009. január 26. – ülés

1  /2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elrendeli  a  MÁV-Alsó  utca  útjavításának, 
csapadékvíz-elhelyezésének kivitelezésére 22.000.000,- Ft összegű előirányzat az Önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendeletében történő betervezését. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert 
a feladat elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. március 1.

2  /2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Hideg  étkezési-,  ajándék-,  valamint 
iskolakezdési  támogatás,  utalvány  beszerzése”  tárgyában  indított  közbeszerzési  eljárás 
nyertesének SODEXO Pass Hungária Kft-t (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) jelöli 
meg. Utalványok értéke után járó, a nyertest megillető jutalék mértéke:
Hideg étkezési utalvány: 0,0 %
Ajándékutalvány: 0,4 %
Iskolakezdési támogatás utalvány: 0,4 %.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel  való  szállítási 
szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. február 27.

3  /2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  és  továbbtervezésre  ajánlja  az 
Atelierarhitects  Építészeti  Kft.  által  a Dunaharaszti  településközpont  fejlesztéséhez  készített 
„Átfogó építészeti, tájépítészeti koncepcióterv és arculati terv” című koncepciótervet.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. január 31.

4  /2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Dunaharaszti 
településközpont  fejlesztéséhez  a  „Dunaharaszti  városközpont  attraktivitásának  növelése  új 
funkciók  kialakításával”  tárgyú,  KMOP-5.2.1/B-2008-0021  azonosító  számú  pályázathoz 
szükséges összesen 20.000.000,- Ft + ÁFA értékű engedélyezési terv elkészítésének közbeszerzési 
eljárással  történő  vállalkozásba  adását  végeztesse  el.  A  Dunaharaszti  település  központ 
fejlesztéséhez az alábbi projektelemek engedélyezési terveinek elkészítése szükséges:

1. A  Fő  úton  található  HÉV-remíz  előtt  kialakítandó  zaj-  és  látványvédelmi  térfal 
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése.

2. Kistérségi  és  oktató  központ  és  Civil  Ház  (jelenlegi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat 
épülete)  épület-átalakítás  és  felújítás  építészeti  és  környezetrendezési  engedélyezési 
tervdokumentációjának elkészítése az 5296 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

3. A  Laffert-kúria  (Granárium)  épületének  építészeti  és  tájépítészeti  engedélyezési 
tervdokumentációjának elkészítése a 35 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. 

4. A jelenlegi Német Kisebbségi Önkormányzat épületének építészeti és környezetrendezési 
engedélyezési  tervdokumentációjának  elkészítése  az  5283/A/1-5  hrsz-ú  ingatlanra 
vonatkozóan. 

5. Ligetes parkoló kialakításának építészeti és tájépítészeti engedélyezési tervének elkészítése 
az 5249, és 5248/12 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.



6. Ideiglenes turisztikai fogadóépület és információs pavilon építészeti engedélyezési tervének 
elkészítése az 5. pontban leírt ligetes parkoló területére.

7. A Szigetcsúcson tervezett gyalogos híd engedélyezési tervének elkészítése a 6307 hrsz-ú 
telek területre.

8. A  buszforduló  előtti  közterület  rendezésének  tájépítészeti  engedélyezési  tervének 
elkészítése a 4255 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

9. Főtér  kialakításához  szükséges  közterület  tájépítészeti  engedélyezési 
tervdokumentációjának  elkészítése  együttműködve  a  Fő  út  engedélyezési  és  kiviteli 
tervének készítőjével az 1 hrsz-ú, valamint az 5250 hrsz-ú ingatlanokat érintve. 

10. Parti tanösvény (sétány és kerékpárút) és hozzátartozó zöldfelületi rendszer építészeti és 
tájépítészeti engedélyezési terveinek elkészítése az 5306, 5286, 5276, 0242, 5251, 5237/15, 
5236 hrsz-ú ingatlanokat érintve.

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. június 30.

5  /2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a következő négy 
közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására: 

I. Intézmények egészségügyi festése, mázolása 
II. Intézmények nyílászáró cseréje
III. Különféle karbantartási, felújítási munkálatok 
IV. Elektromos-hálózat felújítása 

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. február 27.

6  /2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.  évre szerződést  köt 3,  önmagát ellátni 
részben nem képes, szociálisan rászoruló személy átmeneti elhelyezésére a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat Erőspusztai Szociális Szolgáltató Közhasznú Társasággal.
Felelős:      Dr. Szalay László polgármester
Határidő:   2009. február 15.

7  /2009. (I. 26.)     sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  RSD  volt  taksonyi  mellékága  a 
Dunaharaszti  0221/10 hrsz-ú  ingatlanra  eső  szakaszának mederkotrásával,  az  arra  vonatkozó 
pályázati  tervben  megállapított  kotrandó  mederterületet  az  ingatlanból  telekalakítással 
leválasztatja.  Megbízza  a  Polgármestert,  hogy  a  létrehozott  mederterület  állami  tulajdonba 
vételére kössön szerződést.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester

8  /2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „Dunaharaszti Város Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve” c. aktualizált dokumentumot.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2009. január 27.

2


	3/2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat
	4/2009. (I. 26.) sz. Kt. határozat

