
2012. július 30. – rendkívüli ülés

88  /2012. (VII. 30.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Irodaszerek és tonerek beszerzése tárgyú közbeszerzési 
eljárásában  Közbeszerzési  Döntőbizottság  D.343/9/2012  nyilvántartási  számú  határozatában 
megsemmisítette  Ajánlatkérő  2.  részre  vonatkozó  döntését.  Bíráló  bizottság  a  benyújtott 
ajánlatokat újra bírálta és a Döntőbizottság határozata alapján újabb indokoláskérést fogalmazott 
meg Ajánlattevők részére.
Tekintettel a törvényi határidők betartására, az új döntés meghozatalára Ajánlatkérőnek 30 napja 
van, azaz legkésőbb 2012. augusztus 15-ig dönteni kell az eljárás eredményéről.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert egyszeri, kizárólag jelen eljárásra vonatkozó 
átruházott jogkörben, hogy a bíráló bizottság írásos szakvéleménye alapján hozza meg a döntést. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. augusztus 15.

89  /2012. (VII. 30.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  megalakítandó  MULTI-DH 
Hulladékkezelő Kft.  (székhelye:  2330 Dunaharaszti,  Fő út 152.)  ügyvezetőjének határozatlan 
időre Módis Viktor 2330 Dunaharaszti, Szilágyi Erzsébet u. 43/a. szám alatti lakost, Felügyelő 
Bizottsága tagjainak 2014. december 31. napjáig pedig Ottaváné Barna Éva 2330 Dunaharaszti, 
Szilágyi Erzsébet u. 21. szám alatti lakos és Knapp Tibor 2330 Dunaharaszti, Uzsoki köz 5. szám 
alatti lakos önkormányzati képviselőket kívánja megválasztani, illetve kijelölni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a MULTI-DH Hulladékkezelő Kft. 
társasági szerződését e személyi döntéseknek megfelelően kösse meg és írja alá.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

90  /2012. (VII. 30.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alábbi  intézmények  módosító  okiratait, 
valamint egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratait jóváhagyja:

1. Mese Óvoda,
2. Hunyadi János Általános Iskola,
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
4. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
5. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó,
6. Dunaharaszti Városi Bölcsőde,
7. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény,
8. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház,
9. Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat.

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. augusztus 1.

91  /2012. (VII. 30.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  város  Településrendezési  Tervei 
módosításának céljait a következők szerint határozza meg:
1. A 0212/42 hrsz-ú ingatlan és környezetének olyan új övezetbe sorolása, amely lehetővé 

teszi a kiemelt városi és közérdeket szolgáló sport-szabadidő és a hozzá tartozó szállás-
vendéglátási funkciójú létesítmények építését, valamint a területről kiváltandó erdőterület 
helyett  a  város  határában  a  szükséges  csererdő  telepítésére  alkalmas  terület  övezeti 
átsorolása.



A Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert,  hogy  a  tervező  BFVT Kft-vel  és  a  tervezés 
céljában közvetlenül érdekelt,  a teljes tervezési díj költségét viselő ingatlan tulajdonossal kösse 
meg a szükséges szerződéseket. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő (szerződéskötésre): 2012. október 30.

92  /2012. (VII. 30.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  jelenleg  a 
Dunaharaszti,  Fő  út  268.  sz.  alatti  ingatlanon  lévő  2  db  könnyűszerkezetes  épületet  a 
Dunaharaszti Munkás Testedző Kör (DMTK) hasznosítsa a 4156 és a 6303 hrsz-ú ingatlanokon 
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a meglévő épületek bontásához és a tervezett épületek 
elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulást adjon ki.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.

93  /2012. (VII. 30.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói  jogkörében felhatalmazza a Baktay 
Ervin Gimnázium örököst, és a képviseletében eljáró Sziráki György igazgatót, hogy:
1.) dr.  Baktay  Ervinné  örökhagyó  által  örökösként  reá  hagyott  nettó  35.248.688,-  Ft 

névértékű teljes hagyatékot – adományozási szerződéssel – a támogatására létrejött Pro Alma 
Mater Alapítványnak (2310 Dunaharaszti, Baktay tér 1.) adományozza;

2.) a  Pro  Alma  Mater  Alapítvánnyal  a  következő  pontokban  megállapított  lényeges 
feltételekkel megkösse és aláírja az adományozási szerződést;

- Az OTP ingatlan  befektetési  jegyek  (11.643.389,-  Ft)  és  az  OTP tőkegarantált  pénzpiaci 
befektetési jegyek (9.138.997,- Ft) maradjanak továbbra tartósan befektetve (lekötve), és így e 
tőkerésznek a hozadéka („kamata”) legyen az alapítványi célokra felhasználható (elkölthető).

- A  folyószámlán  tartott  14.466.305,-  Ft  –  legalább  tőkegaranciával  –  kerüljön  tartósan 
lekötésre akként, hogy e tőkerésznek is csak a hozadéka („kamata”) legyen az alapítványi 
célokra felhasználható (elkölthető).

- E lekötött tőkeösszegek hozadékának felhasználása tekintetében az adományozó Gimnázium 
határozza  meg,  hogy az Alapító  Okiratban felsorolt  alapítványi  célok közül  e  hozadékok 
melyik célra milyen arányban (%) használhatók fel.

- Az  adomány  tényleges  átadása  előtt,  az  Alapítvány  hozza  létre  –  felügyelő  szervét  - 
Ellenőrző  Bizottságát,  amelyet  úgy  célszerű  szabályozni,  hogy  abba  az  Önkormányzat 
Képviselő-testülete mindenkor jogosult legyen tagot delegálni, célszerűen pénzügyi-gazdasági 
szakismerettel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyek köréből.

- E  pénzeszközök  felhasználása  során  –  a  kuratórium  által  alkalmasnak  talált  módon  – 
mindenkor kerüljön feltüntetésre azon körülmény is, miszerint az Alapítvány e támogatásait 
néhai özvegy dr. Baktay Ervinné örökhagyó végakarata szerint nyújtotta a Gimnáziumnak.

- A  szerződő  felek  állapodjanak  meg  továbbá  abban,  hogy  amennyiben  az  Alapítvány  a 
jövőben nem csak a Gimnáziumot kívánja támogatni, azaz tevékenységét bővítené, úgy dr. 
Baktay Ervinné hagyatéka akkor is kizárólag csak a Baktay Ervin Gimnázium támogatására 
lesz fordítható. E szabályokat alkalmazzák a felek az Alapítvány esetleges megszűnése esetére 
is.

- A szerződő felek állapodjanak meg végül még abban is, hogy amennyiben az Alapítvány a 
jövőben  nem  a  Baktay  Ervin  Gimnáziumot  kívánja  támogatni,  úgy  dr.  Baktay  Ervinné 
hagyatékából  még  fel  nem  használt  részt  (tőkét  és  hozadékait)  a  Gimnázium  részére 
maradéktalanul vissza kell szolgáltatni.

3.) az  adományozási  szerződés  megkötésének,  valamint  az  Alapítvány  Ellenőrző 
Bizottsága  megalakulásának  feltételével,  a  teljes  hagyatékot  átadja  a  Pro  Alma  Mater 
Alapítványnak.



Dunaharaszti  Város  Önkormányzata képviseletében  a  Képviselő-testület  a  Pro  Alma  Mater 
Alapítvány  Ellenőrző  Bizottságának  tagjává  Lehel  Endre  alpolgármestert,  2330  Dunaharaszti 
Dózsa György út 15. szám alatti lakost jelöli (delegálja).
A Képviselő-testület felkéri Sziráki György igazgató urat, hogy gondoskodjon az adományozási 
szerződés méltó ünnepség keretében történő aláírásáról.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester és

Sziráki György, a Baktay Ervin Gimnázium igazgatója
Határidő: 2012. október 31.


