
2010. november 15. – ülés

111  /2010. (XI. 15.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Közbeszerzési ütemtervét. A Városi 
élelmezéshez  kapcsolódó  nyersanyag  beszerzése  közbeszerzési  eljárás  becsült  összegét  az 
élelmiszer-alapanyagok árának, illetve az étkeztetett létszám emelkedése miatt 96.000.000,- forint 
+ ÁFA összegben állapítja meg.  
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. december 31.

112  /2010. (XI. 15.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alábbi  táblázatban  szereplő  különböző 
csapadékvíz elvezetési feladatok megvalósítását jóváhagyja. 

1.
Eltömedékelődött földárok kotrása, a kotort anyag 
gépjárműre rakása és elszállítása.  /Munkácsy, Kinizsi, 
Bethlen, Szt.István, Ponty, Király, Mátyás király, Nádor/

1.500 e Ft

2.
Széchenyi utca egy szakaszán csapadékvíz szikkasztó és 
szivárogtató rendszer kiépítése. /folyóka, csatornaépítés, 
szikkasztókút létesítés/

1.300 e Ft 

3.

Munkácsy út- Haraszti F. út csomópontban csapadékvíz 
elvezető rendszer kiépítése. /meglévő eltört áteresz 
bontása,  új áteresz építése vb. védelemben, burkolt árok 
építés/

1.050 e Ft 

4.

Vízelvezető rendszer kiépítése a Tavasz utcában a Határ út 
és az A3/7 csatorna közötti szakaszon. / út alatti átvezetés, 
kapubejáró áteresz építés,  burkolt árok építés, átereszek 
tisztítása, viacolor burkolat bontás, helyreállítás/

1.900 e Ft 

5. Csapadékvíz elszikkasztása a Babits közben. /szikkasztókút, 
burkolt árok készítés/ 900 e Ft 

6.

MÁV alsó u.-Lehmann Kapitány u. csomópontban lévő 
nyílt árok bekötése a már meglévő szikkasztó rendszerbe 
/kézi földmunkával, MÁV kábel környezetében, DN 160-as 
KG PVC csővel./

650 e Ft 

7. Kazinczy köz-Határ út csomópontban csapadékcsatorna 
építése és bekötése a már meglévő zárt csatornába.

300 e Ft 

8. József Attila u.-Temető u. csomópontban víznyelőakna 
építése és bekötése a befogadóba. 90 e Ft 

9. Földárok kotrása a Bólyai úton a kitermelt föld 
elszállításával.

300 e Ft 
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10. Andrássy u.-Kölcsey u. csomópontban árokkotrás 2 m 
szélességben, a kitermelt föld elszállítása.

300 e Ft 

11. Csengeri utcában burkolt árok építés, vb.fejgerendával, 
szikkasztókút 2.050 e Ft 

12. Uzsoki utcában burkolt árok építés, vb.fejgerendával, 
szikkasztókút

1.600 e Ft 

13. Dózsa Gy úton járda vízelvezetés bekötése a meglévő 
rendszerbe 90 e Ft 

14. Szőlőhegy-Zöldfa kereszteződésben folyókaépítés, K-
szegély, hordalékfogó akna tisztítása

900 e Ft

15. Paradicsom-sziget Miklós sor földárok kialakítása 50 e Ft

16. Honvéd u. – Némedi út vízelvezetése: burkolt árok és zárt 
csatorna építés 1.500 e Ft 

17. Az A/3 belvízcsatorna kiöntésének megakadályozása 
céljából ideiglenes belvízszivattyú üzembe helyezése

1.750 e Ft

Mindösszesen nettó: 16.230 e Ft

ÁFA 25 %: 4.058 e Ft

Mindösszesen bruttó: 20.288 eFt

A kivitelezés bruttó 20.288.000,- Ft költségének fedezetére a 2010. évi helyi adó többletbevételét 
jelöli  meg.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a Polgármestert  az előirányzatok átvezetésére a 
2010. évi költségvetési rendeletben. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. november 30.

113  /2010. (XI. 15.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2011.  évi  belső  ellenőrzési 
ütemtervet, oly módon, hogy a határozat a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati 
Társulás elfogadó határozatának megküldését követően lép hatályba.
A 2011. évre a Képviselő-testület a belső ellenőrzési  ütemtervet az alábbiak szerint határozza 
meg:

1.) Az  Önkormányzat  által  fenntartott  Hunyadi  János  Általános  Iskola  működésének 
ellenőrzése OKÉV szakértő bevonásával.

2.) Az  Önkormányzat  által  fenntartott  Mese  Óvoda  működésének  ellenőrzése  OKÉV 
szakértő bevonásával.

3.) A Dunaharaszti Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal, a Dunaharaszti Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal,  a  Dunaharaszti  Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzattal  és  a 
Dunaharaszti  Német  Kisebbségi  Önkormányzattal  kötött  az  együttműködési 
megállapodás és kapcsolódóan a gazdálkodás ellenőrzése.

4.) Az Önkormányzat által elnyert Európai Uniós pályázatok felhasználásának ellenőrzése.
5.) Egyéb kötött felhasználású normatívák ellenőrzése. 

A feladatok elvégzésének határideje: 2011. december. 1.
Felelős:      Dr. Szalay László polgármester
Határidő:   2011. december 1.   
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114  /2010. (XI. 15.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi  költségvetés  általános  tartaléka 
terhére  –  a  Dunaharaszti  Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzat  részére  135.000,-  Ft  támogatást 
nyújt  a  Kisebbségi  Önkormányzat  által  rendezendő  „Lengyel  Karácsony”  kiadásainak 
megtérítéséhez.  A 2010.  évi  többlet-támogatás  összegét  a  Lengyel  Kisebbségi  Önkormányzat 
2011. évi költségvetésében zárolni szükséges.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatásról szóló Megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. december 1.

115  /2010. (XI. 15.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  a  2010.  évi  költségvetés  általános  tartaléka 
terhére – a Dunaharaszti  Német Kisebbségi  Önkormányzat részére 2.100.000,-  Ft támogatást 
nyújt  a  Kisebbségi  Önkormányzat  által  bemutatott  lejárt  tartozások  és  egyéb  kötelezettség 
vállalások fedezetére. A 2010. évi többlet-támogatás összegét a Német Kisebbségi Önkormányzat 
2011. évi költségvetésében zárolni szükséges. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatásról szóló Megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010.december 1.

116  /2010. (XI. 15.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási 
Kft.  alapítója  és  tulajdonosa,  2011.  január  1-től  határozatlan  időre,  a  Hétszínvirág  Óvoda 
füvesített területeinek (kb. 5000  m²) nyírását és a keletkező nyesedék elszállítását, a DV Kft. (az 
Óvoda tulajdonosa) feladatkörébe utalja. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az 
Önkormányzat úgy biztosítja, hogy hozzájárul az Óvoda bérleti díjának havi nettó 50.000,- Ft-tal 
történő emeléséhez 2011. január 1-től.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  DV  Kft  ügyvezetőjét,  hogy  a  bérleti  szerződés  szükséges 
módosításáról intézkedjen.
Felelős: Hargitai Péter ügyvezető
Határidő: 2010. december 15.

117  /2010. (XI. 15.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Alapítvány (Dunaharaszti, Mindszenty 
u. 3.)  részére a Taksonyi Takarékszövetkezet  által  folyósításra  kerülő 10.000.000,-  forint,  azaz 
tízmillió forint  összegű áthidaló jelzáloghitel  - részbeni -  fedezetként 10.000.000,-  forint,  azaz 
tízmillió  forint  összegű készfizető  kezességet  vállal  a  következő  lényeges  feltételek  teljesülése 
esetén.
A kezességvállalás  csak  akkor  jöhet  létre,  ha  e  kezességvállalás  egy  valamennyi  szóba  jöhető 
biztosítékot  magában  foglaló,  részletes  és  szakszerű  kezességvállalási  és  jelzálogjogot  alapító 
szerződés keretében történik.
E  szerződésben  legalább  10.000.000,-  forint,  azaz  tízmillió  forint  tőkeösszegű,  a  Taksonyi 
Takarékszövetkezetet követő 2. (második) ranghelyű jelzálogjog kerüljön alapításra Dunaharaszti 
Város  Önkormányzata  jogosult  javára,  a  Bárka  Alapítvány  (Dunaharaszti  Mindszenty  u.  3.) 
kizárólagos  tulajdonában  lévő,  per-és  tehermentes  Dunaharaszti,  Akácfa  u.  2/A.  szám  alatt 
található 2534/2 hrsz-ú ingatlanára.
E szerződés lényeges feltétele továbbá, hogy amennyiben Dunaharaszti Város Önkormányzata 
készfizető kezesnek a hitel  1 éves futamideje alatt,  vagy azt követően,  részben vagy egészben 
ténylegesen  ki  kell  fizetni  a  Bárka  Alapítvány  helyett  a  10.000.000,-  Ft-ot,  akkor  a  kifizetett 
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tőkeösszegen és költségein felül, a visszafizetés napjáig az Önkormányzatot megillesse még évi a 
mindenkori jegybanki alapkamat + 0,75 % mértékű kamat is.
E szerződés továbbá lényeges feltétele  még, hogy a kezességvállalás a hitel  kiegyenlítéséig,  de 
legkésőbb a hitelszerződés aláírását követő 12 hónap utolsó napjáig tarthat.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  e  kezességvállalási  és  jelzálogjogot  alapító 
szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010.december 1.

118  /2010. (XI. 15.)     sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város Szabályozási Tervével és Helyi Építési 
Szabályzatával összhangban a Dunaharaszti 6227 hrsz-ú ingatlant belterületbe csatolja azzal, hogy 
az ingatlantulajdonos viseli a belterületbe csatolással felmerülő valamennyi költséget, továbbá az 
ingatlana  két  végéből  a  szabályozási  vonalakkal  megadott  területeket  közterületek  bővítése 
céljából  térítés  nélkül  az  Önkormányzat  tulajdonába  átadja.  A  kialakuló  közterületeket  az 
Önkormányzat a forgalomképtelen vagyonába sorolja.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. január 31.

119  /2010. (XI. 15.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  dunaharaszti  közoktatási 
intézmények 2010/2011-es tanév kezdésekor esedékes éves beszámolóit.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. november 15.


