2004. március 29. – ülés


21/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2 m Ft úszás és táborozási támogatási keretet az általános iskolások részére az alábbiak szerint osztja fel, úgy, hogy az intézményen belül az igazgatók jogosultak a tanulók vagy csoportok szerinti differenciálásra.
Hunyadi János Általános Iskola			625 e Ft
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		650 e Ft
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola		725 e Ft
Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	2004. év végéig folyamatos

22/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete
	 Tudomásul veszi a tájékoztatást a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács (RET) megalakulási folyamatáról.

 A Képviselő-testület a RET munkájában alapító tagként kíván részt venni.
 Megbízza Dr. Kovács Györgyöt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács alakuló ülésén, Közgyűlésében és az elnökségi delegáltak megválasztásakor az Önkormányzatot képviselje.
	 A tagdíjfizetésről a RET alapszabályának jóváhagyása után a tagdíj mértékének ismeretében dönt.
Felelős:		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	1-3. pontok esetében:	2004. március 30.
4. pont esetében:	a RET alapszabályának jóváhagyása után.

23/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala által az Európa Pályázat Előkészítő Alap (Gazdasági Versenyképesség Operatív Programon belül az Információs társadalom fejlesztése) keretében az Elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése címen kiírt pályázaton részt vesz. A pályázati feltételekben meghatározott, az önkormányzatra eső önrészt a készfizető kezesség terhére biztosítja.

S.
Tag önkormányzat
Lakosság (fő)
Lakosság (%)
Pályázati önrész
(forint)
Stratégiai hozzájáru-lás (forint) 
Teljes fizetendő (forint)
Teljes arányos támogatás (forint)
1.
Dunaharaszti Város
17.029
29,53
11.504.297
553.687
12.057.984
92.034.379
2.
Fót Nagyközség
16.908
29,31
11.418.590
549.562
11.968.152
91.348.718
3.
Dunavarsány Nagyközség
6.137
10,64
4.145.131
199.500
4.344.631
33.161.050
4.
Taksony Nagyközség
5.962
10,34
4.028.257
193.875
4.222.132
32.226.058
5.
Kóka Nagyközség
4.304
7,46
2.906.267
139.875
3.046.142
23.250.134
6.
Délegyháza Község
2.603
4,51
1.757.006
84.563
1.841.569
14.056.046
7.
Szigetcsép Község
2.398
4,16
1.620.653
78.000
1.698.653
12.965.222
8.
Majosháza Község
1.226
2,13
829.805
39.938
869.743
6.638.443
9.
Áporka Község
1.106
1,92
747.994
36.000
783.994
5.983.950
ö
összesen 
57.673
100,00
38.958.000
1.875.000
40.833.000
311.664.000

Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen pályázatot több EU-s pályázaton is szerepeltesse, a megállapodást aláírhassa.
Felelős:		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	azonnal

24/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2004. évi belső ellenőrzési tervet.
Sorszám
Ellenőrzés jellege
Ellenőrzés célja
Ellenőrzés időpontja
Ellenőrzött szervek
1.
Átfogó ellenőrzés
A működés, gazdálkodás, szakmai feladatellátás, pénzügyi-gazdasági folyamatok és összefüggéseik ellenőrzése.
2004. május 1. - 2004. augusztus 1.
Jelentés leadás hi: 2004. augusztus 15.
Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola
2.

Tervezés téma ellenőrzése
Célja a tervezés rendszerének, módszerének, szabályozottságának felülvizsgálata annak érdekében, hogy a jobbítás célú megállapítások révén végrehajtható változtatások figyelembe vételével történjen 2005. évi tervezés
2004. május 1. - 2004. október 30.
Jelentés leadás hi.: 2004. november  15.
Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézmény
3.
2003. évi zárás cél ellenőrzése

2004. április
Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézmény
4.
2004. évi féléves költségvetési beszámoló cél ellenőrzése

2004. augusztus
Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézmény
5.
2003. évi szerződések teljesítésének ellenőrzése


2004. augusztus
Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézmény
6.
Informatikai fejlesztések megvalósítás cél ellenőrzése
A megkezdett informatikai fejlesztések folyamat, program, minőségbiztosítás ellenőrzése
Folyamatos
Polgármesteri Hivatal
7.
A 2003 évi átfogó ellenőrzés realizálásának utóellenőrzése 
Realizálás ellenőrzése
2004. április 1. - 2004. május 30.
Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézmény

Felelős:		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	2004. december 31.

25/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőri állást meghirdeti az alábbi feltételekkel:

Büntetlen előélet,
Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy más felsőfokú iskolai végzettség és a következő képesítések valamelyike:
* okleveles könyvvizsgáló,
* okleveles pénzügyi revizor,
* pénzügyi-számviteli szakellenőr, valamint
* legalább kétéves ellenőrzési, könyvvizsgálói szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent több szakirányú végzettség megléte és információszervezési szakismeret.
Az állás 2004. szeptember 1-től tölthető be.
Felelős:       Dr. Szalay László polgármester
Határidő:    2004. április 30.

26/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására Molnárné Fülöp Rózával köt megbízási szerződést, 2004. április 1-től az álláspályázatok eredményes elbírálásáig. 
Felhatalmazza a Polgármestert a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására szóló megbízási szerződés megkötésére Molnárné Fülöp Rózával, a jogszabályban előírt belső ellenőrzési rendszer kialakításáról és végzéséről, irányításáról 250 e Ft havi díjazás ellenében.
Felelős:        Dr. Szalay László polgármester
Határidő:      2004. április 1.

27/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a tulajdonát képező Dh. 142. hrsz-ú, természetben Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 27. sz. alatti  ingatlan társasházzá nyilvánítását, egyúttal engedélyezi az ingatlan területének megosztását (parkoló leválasztását).

Az emeleten található:

-1. ajtószám alatti összkomfortos lakást, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő épületrésszel, földrészlettel együtt 8.500.000,- forint induló vételáron meghirdeti eladásra, 

-2. ajtószám alatti összkomfortos lakást, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő épületrésszel, földrészlettel együtt 8.000.000,- forint induló vételáron meghirdeti eladásra, 

-3. ajtószám alatti összkomfortos lakást, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő épületrésszel, földrészlettel együtt Kiss Zsuzsanna (sz.: Kisvarsány, 1952.07.09., an.: Sütő Margit Ilona) részére 8.000.000,- forint vételáron értékesíti

-4. ajtószám alatti összkomfortos lakást, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő épületrésszel, földrészlettel együtt Márton Éva (sz.: Csíkszereda, 1962.08.04., an.: Jakab Ilona) részére 8.000.000,- forint vételáron értékesíti

-5. ajtószám alatti összkomfortos lakást, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő épületrésszel, földrészlettel együtt Halmágyiné Hommer Zsuzsanna (sz.: Budapest, 1972.11.13., an.: Nagy Anna Olga) részére 8.000.000,- forint vételáron értékesíti.

Felelős: 		Dr.Szalay László polgármester
Határidő:	2004. május 31.

28/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Dunaharaszti, Andrássy u. 32/A. sz. 1. ajtószám alatti lakás bérleti jogviszonyának megszüntetéséért a bérlő, Cseke Ferenc részére 900.000,- Ft-ot fizet. Az összeg kifizetésének feltétele a lakásból való kiköltözés, kijelentkezés, valamint a 156.512,- forint összegű lakbér, közüzemi díj tartozás levonása.
Felelős:		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	2004. április 30.

29/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Dunaharaszti, Andrássy u. 32/B. sz. 5. ajtószám alatti lakásból való kiköltözésért a volt bérlő, Kuti Tibor és családja részére 950.000,- Ft-ot fizet. Az összeg kifizetésének feltétele a lakásból való kiköltözés, kijelentkezés, valamint a 44.316,- forint összegű lakbér, közüzemi díj tartozás levonása. 
Felelős:		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	2004.április 30.

30/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat

 Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dh. 464 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
 A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szalay László polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.
 Az ingatlant az Önkormányzat kötelező önkormányzati feladata ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat elhelyezése céljára kívánja felhasználni.
	 Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről.
	 Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
	 Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja.
Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	2004. március 30.

31/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 26. sz. 2.  ajtószám alatti lakást Fitos Mónika részére a továbbiakban nem adja bérbe. Felelős:               Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	2004. március 31.

32/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 26. sz. 3.  ajtószám alatti lakást Csegeiné Kovács Erzsébet részére bérbe adja, a bérleti szerződés 2004. június 30-ig történő meghosszabbításához  hozzájárul. Felelős:        Dr. Szalay László polgármester
Határidő:     2004. március 31.

33/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete:
-	értékesíti a Vásárhelyi utca 1275/25-34. hrsz-ú telkek, és az 1273/101-109. hrsz-ú telkek között húzódó területet 2.000,- Ft/m², azaz kettőezer forint/négyzetméter áron. Az eladó területről készüljön megosztási vázrajz. A vázrajz elkészítésének és a terület kitűzésének a költségeire a vételár nyújt fedezetet.
-	hozzájárul ahhoz, hogy a vevők a teljes vételárat 10 (azaz tíz) egyenlő részletben fizessék meg. A tulajdonjog bejegyzése a személyre szóló teljes vételár befizetése után lehetséges.
Felelős:		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	- a megosztási vázrajz megrendelése	2004. március 31.
			- szerződéskötés			2004. április 30.

34/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Törvényben előírtak szerint elkészült és az Oktatási Bizottság által szakmailag támogatott Dunaharaszti Város Önkormányzatának Közoktatási Minőségirányítási Programját (ÖMIP) elfogadja. Jelen döntéssel az ÖMIP 2004. április 01-gyel hatályba lép.
Felelős:       Dr. Szalay László polgármester
Határidő:    2004. április 01.

 35/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat módosított Alapító Okiratát elfogadja.
Felelős:       	Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	2004. március 31.



36/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Körép-Szolg Kft. és a Dunaharaszti Önkormányzat között a Dunaharaszti 0168/22. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földhasználati szerződést 25 évre kösse meg. A szerződéstervezetet előzetesen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal, illetve az Ügyrendi Bizottsággal egyeztesse.
Felelős:		Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	2004. április 1.

37/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
A Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a DHRV Kft. által elvégzendő intézmény karbantartási, felújítási, illetve a közterület fenntartási feladatok egységárait a következők szerint hagyja jóvá:

I.	Intézményi felújítási, karbantartási feladatok:
										Rezsióra díjak:

	Villanyszerelés, kőműves, burkoló, üveges, bádogos munka:		1.500 Ft + 25%ÁFA
	Antenna, riasztószerelés, gyenge áramú szerelés, javítás,
	Ács, asztalos, víz-központi fűtés szerelés, lakatos munka:		1.600 Ft + 25%ÁFA
	Festés, mázolás:							1.250 Ft + 25%ÁFA
	Segédmunka, kézi földmunka, bontás, eresztisztítás csapok,
	WC-k téliesítése:							1.000 Ft + 25%ÁFA
A DHRV Kft-nek ezen feladatcsoporton belül végzendő munkákra bruttó 50.000 Ft értékhatár felett előzetesen a Hivatal beruházási szakelőadója által jóváhagyandó részletes ajánlatot kell benyújtania. A rezsióra díjak 2004. december 31-ig érvényesek, DHRV Kft. jogosult negyedévente  előlegszámlát kibocsátani, a munkák elszámolása utólag  a kölcsönösen elfogadott költségvetés készítő program alapján negyedévente történik. 

II.	Közterület fenntartási feladatok

	Köztisztaság: közterületi egyéb feladatok		9.500 e Ft
	
Általános rezsióradíjak:
	Kézi munka:						1.356 Ft + 15%ÁFA
	Gépi munka:						5.040 Ft + 15%ÁFA

Konkrét feladatok:

Park és zöldfelület fenntartási, parlagfű mentesítési feladatok:
Fűnyírás (gyűjtéssel, szállítással):			12 Ft/m2+15%ÁFA
Cserjekapálás:						18 Ft/m2+15%ÁFA
Tárcsázás:						  7 Ft/m2+15%ÁFA
Kaszálás (gyűjtéssel, szállítással):			11 Ft/m2+15%ÁFA

Útkarbantartási feladatok:
Gréderezés gépi munka:				       26 Ft/m2+25%ÁFA
Padka rendezés (elszállítással):				     361 Ft/m2+25%ÁFA
Kátyúzás szélvágás nélkül:				  3.090 Ft/m2+25%ÁFA
Szélvágás:						     364 Ft/m2+25%ÁFA
Hótolás:						  6.000 Ft/km/alk. +25%ÁFA
Síkosságmentesítés:					  6.000 Ft/km/alk. +25%ÁFA
Készenléti díj:						72.000 Ft/hó+25%ÁFA
Piac hó eltakarítás:					  6.800 Ft/óra+25%ÁFA
Piac síkosság mentesítés:				         4 Ft/m2/alk. +25%ÁFA
Hóelszállítás:						  5.040 Ft/óra+25%ÁFA
KRESZ táblák kihelyezése				24.000 Ft/db+25%ÁFA
KRESZ táblák felülvizsgálata, rögzítése:		  6.000 Ft/db+25%ÁFA

Belvízelvezetés karbantartási feladatok
A-3 belvízcsatorna kaszálása belterületen (2alkalom/év)			1.125 eFt
A-3-7 belvízcsatorna rekonstrukció:						3.125 eFt
Különféle csapadékcsatornák, belvízárkok karbantartása, állapot
felmérések, helyreállítások, nyílt árkok jókarbahelyezése, belvíz 
elszállítás, kisebb építési munkák elvégzése (előzetes egyeztetés alapján)	6.350 eFt

A közterület fenntartási feladatok egységárai, rezsióradíjai 2004. június 30-ig érvényesek, a végleges díjakat, az intézmény karbantartási szerződést, közterület fenntartási szerződést 2004. június 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra. 
Elszámolás: a DHRV Kft. jogosult az előbbiekben meghatározott munkanemenként (költségvetési előirányzatonként) előlegszámlát kibocsátani, a munkák elszámolása utólag  történik.
Felelős: 	Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	2004. június 30. és 2004. december 31.

38/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények közül a Mese Óvoda, valamint a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola kazánházi átalakítását és a Kollégium átalakítását, és a nyílászárók utólagos hőszigetelését, az energia-racionalizáció folytatásaként harmadik féllel történő finanszírozásban elvégezteti, és a megvalósítás érdekében felhatalmazza a Városi Kincstárt és az érintett intézmények vezetőit, hogy kössenek szerződést a COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft-vel. 
Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	2004. december 31.

39/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a központosított intézményi felújítási és karbantartási keret intézmények közötti felosztását – a határozat mellékletét képező felsorolás szerint – elfogadja és a feladatok elvégzését elrendeli.
Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	2004. december 31.

40/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 2004. évi útépítési-és csapadékvíz elvezetési beruházásokat rendeli el:		
Útépítés	Csapadékvíz elvezetés
						Felület/m2	
	Nádor u.-Földváry u.-Temető u.	3597		570 fm zárt csatorna
  	Mátyás király u.			  974		
	Deák F u.-Szondy u. 	.		1863		  15 fm rácsos folyóka
	Felső-Duna u.	.		5086		700 fm burk. szivárogtató árok+átereszek
	Uzsoki u. 		.		2532		180 fm zárt csat.+700 fm burk.sziv.árok

Zrínyi u. 				2796		5-9 pontig összesen 170db kapubejáró 
Honvéd u.		.		3480		építése, árok rendezés
Kalauzál u. 		.		3280
Kisfaludy u. 		.		3783
Kodály Z. u. 		.		3008
	Összesen: 182.500 eFt
	Út alatti csapadék csatorna átvezetések Petőfi ligeten:	Andrássy-Szent István út alatt
	Határ út 						1500 fm burk. sziv.árok 611 fm zárt csat.

Rónai u. 						 600 fm földm.árok+áteresz
Kossuth L. u. 					190 fm burk.árok+áteresz
Földváry u. 						100 fm burk.árok+áteresz
									Összesen:    49.500 eFt

Felelős:		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	2004. december 31.

41/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges önrészt biztosítja minden olyan pályázathoz, amely a településen megvalósításra kerülő új körzetközponti okmányiroda beruházását, technikai fejlesztését és korszerű informatikai, ügyvitel-technikai eszközökkel való ellátását segíti. Az önrész biztosításának maximális összege 6.000.000,- Ft.
Felelős: 	Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	2004. április 13.

42/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a dunaharaszti gyógyszertárak ügyeleti szolgálati rendjének alábbi változatával: 

Nyitva-tartás: 		                                  Munkanap                 Szombaton
GYÓGYFORRÁS Gyógyszertár             	8-18  óráig                 8-13 óráig
REFORM Patika                                       	8-18    „                     8-13  „
Szent István Gyógyszertár          	            8-19    „                     8-13  „
Ügyelet:
Minden munknap: 19-19.30 óráig a SZENT ISTVÁN Gyógyszertár zárt ajtók mögötti ügyeletet tart.
Hétvégi ügyelet:	Heti váltásban a három gyógyszertár között:
                           Gyógyforrás-Reform-Szent István sorrendben
                           Szombaton 13 órától-hétfőn 8 óráig zárt ajtók mögötti ügyelet.

Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 	folyamatos

43/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunaharaszti 073/56 hrsz-ú utat és a 073/54, 073/27 hrsz-ú ingatlanokat a Zwack Unicum Rt. és a „GÖTEBORGS FOOD” Budapest Rt. beruházásainak megvalósítására, a város Szabályozási Tervével összhangban, belterületbe csatolja azzal, hogy ezen ingatlanok közművesítését és a megközelítését biztosító aszfaltút útépítést az ingatlanon beruházó cégek saját költségükön végeztetik el.
Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	azonnal

44/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunaharaszti 0142/18 hrsz-ú ingatlant, a város Szabályozási Tervével összhangban, belterületbe csatolja azzal, hogy az ingatlan közművesítését és a megközelítését biztosító aszfaltút útépítést az ingatlan tulajdonosa saját költségén végezteti el.
Felelős: 		Dr. Szalay László polgármester
Határidő:	azonnal

45/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Csepel-sziget és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulás döntésével és hozzájárul ahhoz, hogy a társulás pénzkezelésével kapcsolatos feladatok bonyolítását Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lássa el.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a gazdálkodás Szigetszenmiklós Város Polgármesteri Hivatalához tartozóan, részben önálló intézményként bonyolódjon.
A társulás pénzügyeinek felügyeletét az önkormányzatok által elfogadott társulási szerződés alapján, az abban foglaltak szigorú betartásával biztosítsa. 
A Képviselő-testület hozzájárul a törzskönyvi adatok módosításához. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a testület határozatát küldje meg Ráckeve Város Polgármesterének azzal, hogy a MÁK felé a törzskönyvi adatváltozás átvezetését kezdeményezze. 
Felelős:     Dr. Szalay László polgármester
Határidő:  azonnal

46/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete:
	támogatja az önkéntes kistérségi társulás létrehozását Soroksár, Alsónémedi és Taksony Önkormányzatokkal a szándéknyilatkozatba foglalt feladatok megvalósítása érdekében,

felkéri Dr. Szalay László Polgármester Urat, hogy az alapító dokumentumokat mutassa be,
	a kistérségi társulás működése az alapító okirat, az SZMSZ és a törvényben előírt más kellékeknek az érdekelt képviselő-testületek általi elfogadásával kezdődik.

Felelős:          Dr. Szalay László polgármester
Határidő:       2004. április 30.




2004. március 29 – zárt ülés


Z/47/2004. (III. 29.) Ök. sz. határozat: TITKOS


