
2011. február 28. – ülés

10  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a dh. 3851 hrszú, természetben Dunaharaszti, 
Kossuth L.  u.  11.  szám alatti,  lakóház udvar megnevezésű ingatlanban lévő Somogyi  Béla  és 
Somogyi Béláné 65/1038 - 65/1038 tulajdoni illetőségére vonatkozóan  elővásárlási  jogával nem 
kíván  élni.  A  lakás  Gyöngyösi  Mátyásné  részére  7.300.000.-  forinton  történő  értékesítéséhez 
hozzájárul.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 31.

11  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete „Irodaszerek beszerzése” tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárás nyertesének a  PBS Hungária Kft -t jelöli  meg, nettó 6.900.000Ft,- Ft + 
ÁFA, azaz összesen 8.625.000.-Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
a nyertes ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 31.

12  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete „Étkezési utalvány és sulicsekk beszerzése” 
tárgyában közzétett közbeszerzési eljárás nyertesének a Sodexo Pass Hungária Kft -t jelöli meg. A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  nyertes  ajánlattevővel  való  vállalkozási 
szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 31.

13  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Dunaharaszti  Város  Önkormányzatának 
lezárult  és  lezáruló  ÚMFT  projektjeinek  auditja,  és  dokumentálása  és  a  Dunaharaszti  Város 
fejlesztési  stratégiájának  projekt-  és  forrásorientált  aktualizálása”  tárgyában  megindított 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Corex Projekt Fejlesztési Kft -t jelöli meg, nettó 24.400.000,- 
Ft  +  ÁFA,  azaz  összesen  30.500.000.-Ft  összegben.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert a nyertes ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 31.

14  /2011. (II. 28.) Kt. sz. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2005. (V. 31.) számú rendeletének 28. § (3) 
bekezdésében  meghatározottak  alapján  a  KNC-099  forgalmi  rendszámú, 
WOLOZCF6971055453 alvázszámú OPEL Vectra Cosmo személygépkocsit bruttó 2.300.000,- 
Ft-os vételáron értékesíti  a  legjobb vételi  ajánlatot  adó vevőnek.  A Képviselő-testület  egyben 
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős:      Dr. Szalay László polgármester
Határidő:   2011. március 31.



15/2011. (II. 28.) Kt. sz. határozat
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  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:   2011. március 1.

16  /2011. (II. 28.) Kt. sz. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testület  elfogadja  Fényes  István  képviselő  módosító 
indítványát 400 millió Ft hitel felvételéről, melyből 300 millió Ft hitel útépítésre fordítható, 100 
millió Ft hitel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására fordítható abban az esetben, ha az 
Önkormányzat pályázhat az Iskola felújításra.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 1.

17  /2011. (II. 28.) Kt. sz. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Knapp  Tibor  képviselő  módosító 
indítványát  arról,  hogy  a  Dunaharaszti  1273/79  hrsz-ú  400m²  nagyságú  ingatlanon  játszótér 
épüljön abban az esetben, ha a megvalósításhoz szükséges összeg a költségvetésben rendelkezésre 
áll.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 1.

18  /2011. (II. 28.) Kt. sz. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Pékó  Zoltán  képviselő  módosító 
indítványát a Jegyző úr javaslatának figyelembevételével,  így a csatornatisztításra 2 millió Ft, a 
csapadékvíz elvezető szakaszok megnyitására pedig 5 millió Ft kerül be a költségvetésbe.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 1.

19  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi építészeti-műszaki tervtanács 
működéséről szóló beszámolót.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 1.

20  /2011. (II. 28.) 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.  az 

Okmányiroda, a 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 az elektronikus  ügyfélszolgálatot, az  ügyfelek tehermentesítése céljából. 
Törekedni kell  arra, hogy a fejlesztési célú feladatellátáshoz más külső források is bevonhatók 
legyenek – pályázatok-, ezáltal a  hitelszükséglet minimális legyen.

2. Különös  figyelmet  kell  fordítani  a  városi  honlap  folyamatos  karbantartására,  az  új 
információk, események közzétételére.
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3. Tökéletesíteni  kell  az  önkormányzati  gazdálkodási  folyamatokba  integrált  intézményi 
gazdálkodást. 

4. Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  feladatellátás  feltételeit  biztosító  intézményi  vagyon 
állagának megóvására, felújítására.

5. A  feladatok  ellátása  során  törekedni  kell  az  önkormányzati  vagyon  hatékony 
hasznosítására, a vagyonpolitikai irányelvekben foglaltak érvényre juttatására.

6. Az  akadálymentesítés  folyamatának  további  megvalósítása  minden  fejlesztési  célú 
beruházás esetén.   

II. Ágazati célok:
1. Építéshatósági, környezetvédelmi, városüzemeltetési területen:  
-  Feltárni  és  megelőzni  a szabálytalan építkezéseket  és  a  tervtanács segítségével  megelőzni  és 
kiszűrni a szakszerűtlen tervezéseket.  A városkép javítása céljából is  minősíteni  kell  az építési 
terveket. 
- 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 felderítése, intézkedés a begyűjtésről 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 felülvizsgálatát.
- Az Okmányirodánál továbbra is minimalizálni kell az ügyintézési várakozási időt. 

-  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  átvenni  és  a  helyi  ONKADO  rendszerbe 
visszaintegrálni  a  NAV-tól  érkezett  adózással  kapcsolatos  adatokat; 
egyben minden helyi adónemben és gépjárműadóban fokozott figyelmet 
kell fordítani az adózásból kimaradt adózók, adótárgyak felderítésére és a 
hátralékok beszedésére.  

III. Eseti célkitűzések
1. A 2011. évi népszámlálás igazgatási és ügyrendi feladatok kifogástalan ellátása.

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

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

Felelős: Pethő Zoltán jegyző
Határidő: 2011. december 31.
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21  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
1. Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  alapító  megállapítja,  hogy  a 
Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak 
megvalósítása közalapítványi formában nem hatékony.
2. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete alapító a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) 
bekezdése alapján kérelmet nyújt be a Pest Megyei Bírósághoz a Pk. 1.Pk.62.080/1992. számon, 
61990/1992.  szám  alatt  nyilvántartott  Dunaharaszti  Település  Fejlesztésére  Közalapítvány 
nemperes  eljárásban  történő  megszüntetése  iránt,  mivel  az  alapító  okiratban  meghatározott 
közfeladat  ellátása  más  módon,  illetve  más  szervezeti  keretben,  Dunaharaszti  Város 
Önkormányzata tevékenysége során hatékonyabban megvalósítható.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi 
Elnökét a határozatban foglaltakról értesítse.
4. Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  alapító  felkéri  a  Kuratórium Elnökét, 
hogy  a  határozat  2.  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  új  kötelezettségeket  a  Közalapítvány 
nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket rendezze, a tartós jogviszonyok megszűnéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  alapító  felkéri  a  megszűnő 
Közalapítvány kuratóriumi Elnökét, hogy készítse el a Közalapítvány 2010. év és a 2011. év eltelt 
időszakára  vonatkozó  beszámolóját,  és  közhasznúsági  jelentését,  és  azt  terjessze  az  alapítói 
jogokat gyakorló Képviselő-testület elé.
6. Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  alapító  a  Közalapítvány  megszűnése 
esetén a 2006. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdése értelmében köteles a megszűnt Közalapítvány 
vagyonát  -  a  hitelezők  kielégítése  után  -  a  megszűnt  Közalapítvány  céljához  hasonló  célra 
fordítani,  és  erről  a  nyilvánosságot  megfelelően  tájékoztatni.  A  megszűnt  Közalapítvány 
vagyonának ilyen célú felhasználásáról az alapító külön határozatban fog rendelkezni.
7. Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megköszöni  a  Közalapítvány 
Elnökének, a kuratóriumi tagoknak, a Felügyelő Bizottság Elnökének, tagjainak és a Titkárnak a 
Városért és a Közalapítványért végzett tevékenységét.
8. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Szalay László polgármestert, 
hogy  a  Közalapítvány  megszüntetéséhez  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  intézkedjen  a 
kérelem bírósághoz történő megküldése érdekében, és a nyilvánosságot helyi sajtó útján, illetve az 
Önkormányzat portálján keresztül tájékoztassa.
Felelős: 1-4. és 7-9. pontok tekintetében Dr. Szalay László polgármester

5-6. pontok tekintetében Sándor István, a Kuratórium elnöke
Határidő: 2011. március 1.

22  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  Dr.  Kántor  Géza  Gerzson rendőr 
alezredes  2011.  augusztus  1-jétől  történő kinevezését  a  Szigetszentmiklósi  Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői feladatainak ellátására. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.

23  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
A 107/2010. (X. 12.) sz. Kt. határozat az alábbiak szerint módosul: 
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Szalay  László  polgármester  illetményét 
2010. október 3-tól az alábbiak szerint állapítja meg: 
- alapilletmény (Ktv. illetményalap*13,5):  521.775,- Ft 
- kötelező idegen nyelv pótlék (Ktv.48. §):    24.000,- Ft 

Összesen:  545.775,- Ft 
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Felelős:  Képviselő-testület
Határidő: 2011. február 28.

24  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
A 108/2010. (X. 12.) sz. Kt. határozat az alábbiak szerint módosul: 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szalay László polgármester költségátalányát 
2010. október 3-tól havonta az illetményének 30%-ban, azaz 163.733,- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős:  Képviselő-testület
Határidő: 2011. február 28.

25  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
A 109/2010. (X. 12.) sz. Kt. határozat az alábbiak szerint módosul: 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a tagjai közül választott alpolgármester, Lehel 
Endre tiszteletdíját 2010. október 12-től havi 247.360,- Ft-ban állapítja meg.   
A nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Karl József tiszteletdíját szintén 
2010. október 12-től havi 247.360,- Ft-ban állapítja meg.   
Felelős:  Képviselő-testület
Határidő: 2011. február 28.

26  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
A 139/2010. (XII. 13.) sz. Kt. határozat az alábbiak szerint módosul: 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. január 1-től 2010. október 3-ig terjedő 
időszakban  elért  eredmények  elismeréseként  Dr.  Szalay  László  polgármestert  öt  havi 
illetményének megfelelő mértékű jutalomban részesíti.
2010.  október  4-től  2010.  december  31-ig  terjedő időszakban elért  eredménye elismeréseként 
pedig egy havi illetményének megfelelő mértékű jutalomban részesíti.
Felelős:  Képviselő-testület
Határidő: 2011. február 28.

27  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 
elfogadja  a Kisdunáért Önkormányzati  Társulás  2010.  évi  működéséről  szóló beszámolóját  és 
megállapítja,  hogy  a  Társulás  céljainak  megvalósítása  érdekében  2010.  évben  hatékonyan 
működött.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2010. április 30.

28  /2011. (II. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. sz. melléklet szerinti Módosító Társulási 
Megállapodást  és  a  módosítások  átvezetését  tartalmazó,  2.  sz.  melléklet  szerinti  egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2011. március 15.
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