
2010. február 8. – rendkívüli ülés

9  /2010. (II. 8.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel – a 2009. december, 2010. január - 
február hónapok szélsőséges időjárásából fakadó – rendkívüli hóesésre, valamint e tényből adódó 
jelentős  mértékű  útfenntartási  többletfeladatokra  összesen  33.070.000,-  Ft  előirányzatot  hagy 
jóvá, a következő költségvetési források biztosítása mellett: 
 3/2009. (II. 24.) rendelet 2. g. melléklet VI./2. tételen „A beruházásokhoz kapcsolódó EU 

támogatások kockázati fedezete” elnevezésű 18.070.000,- Ft összegű céltartalék előirányzat 
zárolásával, kötött felhasználású pénzmaradványként.

 A 2010. évi költségvetési rendelettervezetben  15.000.000,- Ft összegű kiadási előirányzat 
képezésével,  ugyanekkora összegű tervezett pénzmaradvány bevételi  előirányzat  növelése 
mellett. 

A Képviselő-testület elrendeli a módosítások átvezetését az Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
rendeletét meghatározó 3/2009. (II. 24.) számú rendeletének, valamint a 2010. évi költségvetési 
rendelet-tervezetének érintett előirányzatain. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  rendkívüli  munkavégzéshez  kapcsolódó 
munkálatok vállalkozási szerződéseinek megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. február 15.

10  /2010. (II. 8.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dunaharaszti, Laffert-kúria műemléki épület 
átalakítása,  felújítása,  bővítése,  közműellátásának  kialakítása”  tárgyú  egyszerű,  tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás nyertesének a  Progress B’ 90 Zrt-t (1203 Budapest, Emília u. 15.)  jelöli 
meg.  A  nyertes  bruttó  ajánlati  ár:  198.000.000,-  Ft.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert a nyertes ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. március 15.

11  /2010. (II. 8.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dunaharaszti, Laffert-kúria műemléki épület 
rekonstrukciójának műszaki ellenőrzése” tárgyú egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 
nyertesének az  Euro Project Kft. (2310 Szigetszentmiklós,  Paptag u. 27.)  –  NOX 2000 Zrt. 
(1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.) konzorciumot, másodiknak a Csíky és Társa Beruházás-
szervező Kkt-t  (2081 Piliscsaba-Klotildliget,  Fényesliget sétány 2.)  jelöli  meg. A nyertes nettó 
ajánlati ár: 1.560.000,- Ft + ÁFA, a második helyezett nettó ajánlati ár: 3.680.000,- Ft + ÁFA. A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel  való  vállalkozási 
szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. március 15.



12  /2010. (II. 8.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a „KMOP-2007-
5.2.1/B  -  Pest  megyei  településközpontok  fejlesztése  –  Integrált  településfejlesztés  Pest 
megyében” című pályázathoz kapcsolódva a Fő út  útépítésének és  csapadékvíz-elvezetésének, 
valamint az elektromos hálózat átépítésének kivitelezésére vonatkozóan feltételes  közbeszerzési 
eljárás előkészítésére és megindítására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. február 28.

13  /2010. (II. 8.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert  Dunaharaszti 
város  alábbi  önkormányzati  intézményeinek  takarítására  vonatkozó  közbeszerzési  eljárása 
megindítására:

 a Mese Óvoda és három tagóvodája,
 a Polgármesteri Hivatal, 
 az Okmányiroda, 
 a Gyámhivatal, 
 a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
 a Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó, 
 a Damjanich u. 32. sz. alatti Orvosi Rendelő önkormányzati része,
 a Védőnői Szolgálat helyiségei,
 a Városi Temető helyiségei, 
 a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola, 
 a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Tornacsarnoka.

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. április 30.


