
2010. február 22. – ülés

14  /2010. (II. 22.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Értesítő 2010/9. lapszámában 
megjelent,  a  „Meleg  étkezési  utalvány  beszerzése”  tárgyában  közzétett  közbeszerzési  eljárás 
nyertesének a Sodexo Pass Hungária Kft-t (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) jelöli meg. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel  való  vállalkozási 
szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. március 31.

15  /2010. (II. 22.) sz. Kt. határozat  
I.  Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Petrics  Kereskedelmi  Bt-vel  szemben 
fennálló  2.211.480,-  Ft  bérleti  díjra  vonatkozó  –  tekintettel  annak  behajthatatlanságára  – 
követeléséről lemond, és egyben elrendeli a pénzügyi nyilvántartásokból való törlését.
II.  Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  csatorna  érdekeltségi  hozzájárulások 
hátralékosai közül a következő tartozásokat törli:
…..
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. február 28.

16  /2010. (II. 22.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010.  évre  szerződést  köt  3,  önmagát  ellátni 
részben nem képes, szociálisan rászoruló személy átmeneti elhelyezésére a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat  Erőspusztai  Szociális  Szolgáltató  Közhasznú  Társasággal,  44.500,-  Ft/hó/fő 
összeggel.
Felelős:      Dr. Szalay László polgármester
Határidő:   2010. március 5.

17  /2010. (II. 22.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Fő  út 
növénytelepítése, a Római Katolikus Templom kertjének átalakítása, a szigeti lejáró újjáépítése és 
a Mese Óvoda belső parkjának kiépítése közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. február 28.

18  /2010. (II. 22.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi 
XXIII.  törvény  34.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  helyi  önkormányzatok  esetében a  teljesítmény-
követelmények alapját képező célokat a következőkben határozza meg:
I. Átfogó célok:  
1. A  Polgármesteri  Hivatalban  és  ezek  belső  szervezeti  egységeinél,  (mint  pl.  a 

Okmányiroda,  Gyámhivatal és a Hivatal szervezeti egységei, irodái) tovább kell erősíteni 
a szolgáltatói jelleget, alkalmazni kell az ügyfélbarát igazgatás eszközeit és módszereit.

Tovább kell  javítani  a  belső szervezeti  egységek közötti  kommunikációt.  Az Okmányirodánál 
tovább kell működtetni a minőségi ügyfélszolgálatot, 
az  ügyfelek tehermentesítése céljából.



Gondoskodni kell arról, hogy a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
mindenkor rendelkezésre álljon. Törekedni kell arra, hogy a hitelszükséglet minimális legyen, és a 
feladatellátáshoz más külső források is bevonhatók legyenek. 
2. Különös  figyelmet  kell  fordítani  az  újonnan  elkészült  városi  honlap  folyamatos 

karbantartására, az új információk, események közzétételére.
3. Rövid  távon  végre  kell  hajtani  az  önkormányzati  gazdálkodási  folyamatokba  történő 

intézményi gazdálkodás teljes körű korszerűsítését, integrációját..
4. Az  építéshatósági  nyilvántartás  (ingatlan,  engedélyek)  érdekében  be  kell  indítani  a 

térinformatikai rendszert.
5. A  feladatok  ellátása  során  törekedni  kell  az  önkormányzati  vagyon  hatékony 

hasznosítására, a vagyonpolitikai irányelvekben foglaltak érvényre juttatására.
6. Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  feladatellátás  feltételeit  biztosító  intézményi  vagyon 

állagának megóvására, felújítására.
7. Az akadálymentesítés folyamatának további megvalósítása az úthálózat és a közterületi 

járdaépítések során.  
8. Az Európai Uniós pályázatokon nyert összeg jogos felhasználása és az ezzel kapcsolatos 

pénzügyi feladatok ellátása. 
II. Ágazati célok:
1. Építéshatósági, környezetvédelmi, városüzemeltetési területen:
Az  „Integrált  településfejlesztés”  (IVS)  pályázatunk,  „Dunaharaszti  városközpont 
attraktivitásának  növelése  új  funkciók  kialakításával”  megvalósítása. Fő  út  rekonstrukciós 
munkálatainak kivitelezése. 
- Feltárni és megelőzni a szabálytalan építkezéseket és a tervtanács 
segítségével megelőzni és kiszűrni a szakszerűtlen kivitelezéseket.
- A rendelkezésre álló önkormányzati hatósági, valamint egyéb eszközökkel (beruházások, 

fejlesztések,  stb.)  a  város  környezeti  állapotának  javítását elősegíteni,  a  városlakók 
egészséges életkörülményeinek környezeti feltételeit biztosítani.

- A lakosság folyamatos tájékoztatása az aktuális környezeti információkról.
- Illegális  külterületi  szemétlerakás  kezelése,  parlagfű-mentesítés,  parkkarbantartás, 

rongálási károk helyreállítása, játszóterek felülvizsgálata, karbantartása.  
2. Igazgatás, okmányirodai és közoktatási területen:
- Továbbra is segíteni kell a helyi és megyei Vöröskereszt tevékenységét, a tüdőszűréssel 

kapcsolatos  feladatok  ellátását,  a  méhnyak-rákot  okozó  humanpapilloma  vírus  (HPV) 
elleni védőoltás megszervezését.

- Elő  kell készíteni az ISO audit – tanúsítvány sikeres felülvizsgálatát.
- A címnyilvántartás és választókerületek határait aktualizálni kell a 2010. évi választások 

sikeres lefolytatása érdekében.
- Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőség megvalósítására a nevelési-oktatási 
intézményekben.
3. Pénzügyi-számviteli és adóhatósági területen:

-  Az  önkormányzat  működéséhez  szükséges  pénzeszközök  hatékony  felhasználása 
céljából:

a.) a költségvetési előirányzatok felhasználási ütemtervét és a likviditási tervet 
el kell készíteni.

b.) a pénzügyi gazdálkodás során törekvés a pénzügyi egyensúly megtartására 
és  arra,  hogy  mind  több  előirányzat  tekintetében  lehetőleg  naprakész 
könyvelési nyilvántartások álljanak rendelkezésre; 

c.) az  iparűzési  adóbevételek  biztonságos  beszedése  érdekében 
körültekintően  kell  előkészíteni  az  APEH  felé  történő  átadásra  az 
adózással kapcsolatos iratokat. 
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III. Eseti célkitűzések
1. A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos igazgatási, 
pénzügyi és ügyrendi feladatok kifogástalan ellátása.

2. A  honvédelmi,  a  polgári  védelmi  és  a  katasztrófa-védelmi  nyilvántartások, 
mozgósítási  tervek  elkészítése,  tűzvédelmi  és  munkavédelmi  szabályzatok 
folyamatos aktualizálása.

3. A hivatali  ügyintézés  további  korszerűsítésével  összefüggő igazgatási  feladatok 
végrehajtása (XR rendszer, Centex iparűzési adóbevallás kitöltő program, WAP-os 
ügyintézés, ügyfélkapu nyitás).

4. Részvétel a Városfejlesztési,  Közbiztonsági  és Környezetvédelmi Bizottság által 
szervezett  Városi  Környezetvédelmi  és  Egészségnap,  valamint  a  Csepel-szigeti 
településtakarítási akció szervezésében. 

5. Továbbra is törekedni kell  a pályázati úton elnyerhető központi és Európai Uniós 
források felhasználásában rejlő lehetőségekre.

Felelős: Pethő Zoltán jegyző
Határidő: 2010. december 31.

19  /2010. (II. 22.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2010.  április  11-én  tartandó  országgyűlési 
képviselő-választás lebonyolítása érdekében az alábbiakban felsorolt szavazatszámláló bizottsági 
tagokat megválasztja:
…..
Felelős: Pethő Zoltán jegyző
Határidő: 2010. március 15.
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