
2013. január 28. – testületi ülés

2  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Dunaharaszti, 
Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új 
épület  építésével  című,  KMOP-4.6.1-11-2012-0025  jelű  pályázathoz  kapcsolódó 
projektmenedzsment kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. 
A szolgáltatás becsült költsége nettó 15.000.000,- Ft.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. február 15.

3  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Dunaharaszti 
Város Önkormányzat takarítása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. 
A feladatra előirányzott összeg: nettó 22.567.032,- Ft
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. február 15.

4  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséről 
szóló  rendeletének  összeállításakor  bemutatott  tervezetet  elfogadja.  A  rendeletalkotás  előtt  a 
közmeghallgatáson elhangzottakat figyelembe kell venni.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. február 28.

5  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete,  mint a Mese Óvoda fenntartója, intézményét 
kiválással történő intézményszétválasztás útján átszervezi.
Ennek eredményeképp a jogelőd Mese Óvoda székhely-intézményként, a Napsugár Óvodával, mint 
tagintézménnyel, saját vezetővel működik tovább. A jelenleg tagóvodaként működő Hétszínvirág  
Óvoda válik a másik székhely-intézménnyé, annak lesz tagintézménye a Százszorszép, valamint a 
későbbiekben  a  Szivárvány  Óvoda.  Így  a  kiválással  egy  új  óvodai  intézmény  jön  létre,  saját 
intézményvezetővel az élén.
A  város  2013.  évi  költségvetési  tervezetében  az  óvodákat  már  az  átszervezésnek  megfelelő 
bontásban  szerepelteti,  abban  egyúttal  az  új  Hétszínvirág  Óvoda  vezetői  álláshelyének 
költségvetési fedezetét is biztosítja.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. január 29.

6  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdet  a  Mese  Óvoda 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére:
Képesítési és egyéb feltételek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (3) pontjai  
alapján:
a) az  óvodai  intézményben  pedagógus-munkakör  betöltéséhez  szükséges 
(óvodapedagógus) felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,



d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 
időre,  teljes  munkaidőre  szóló  alkalmazás  vagy  a  megbízással  egyidejűleg  pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

e) büntetlen előélet, cselekvőképesség,
f) magyar állampolgárság.

Előnyt jelent:
 kiemelkedő szakmai tevékenység,
 szakmai referencia,
 német nemzetiségi óvodai nevelés szervezésében szerzett tapasztalat,
 felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
 a legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot,
 a képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatokat,
 a feladatkörrel kapcsolatos koncepciót, vezetői programot,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 írásos  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázati  anyagban  foglalt  adatainak  a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Benyújtási határidő: a https://kozigallas.gov.hu/ portálon történő megjelenéstől számított 30 

nap, 2013. március 4.
Állás elfoglalásának ideje: 2013. július 1.
A megbízás időtartama: 5 év
Bérezés: A közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.,  illetve  fenntartói  döntés 

alapján.
A  pályázatot  Dunaharaszti  Város  Polgármesteréhez  kell  benyújtani  nyomtatott  formában 
(személyesen vagy postai úton), illetve a szakmai önéletrajzot, valamint a vezetői programot e-
mailben fájl-mellékletként is meg kell küldeni.
cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
e-mail cím: titkarsag@dunaharaszti.hu
telefonszám: 24/504-410
A pályázat benyújtásához szükséges információk az Önkormányzat honlapján is megtalálhatók:  

www.dunaharaszti.hu
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. január 29.

7  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  hirdet  a  Hétszínvirág  Óvoda 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére:
Képesítési és egyéb feltételek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (3) pontjai  
alapján:
g) az  óvodai  intézményben  pedagógus-munkakör  betöltéséhez  szükséges 
(óvodapedagógus) felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
h) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
i) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
j) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 
időre,  teljes  munkaidőre  szóló  alkalmazás  vagy  a  megbízással  egyidejűleg  pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

k) büntetlen előélet, cselekvőképesség,
l) magyar állampolgárság.

Előnyt jelent:
 kiemelkedő szakmai tevékenység,
 szakmai referencia,

mailto:titkarsag@dunaharaszti.hu


 német nemzetiségi óvodai nevelés szervezésében szerzett tapasztalat,
 felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
 a legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot,
 a képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatokat,
 a feladatkörrel kapcsolatos koncepciót, vezetői programot,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 írásos  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázati  anyagban  foglalt  adatainak  a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Benyújtási határidő: a https://kozigallas.gov.hu/ portálon történő megjelenéstől számított 30 

nap, 2013. március 4.
Állás elfoglalásának ideje: 2013. július 1.
A megbízás időtartama: 5 év
Bérezés: A közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.,  illetve  fenntartói  döntés 

alapján.
A  pályázatot  Dunaharaszti  Város  Polgármesteréhez  kell  benyújtani  nyomtatott  formában 
(személyesen vagy postai úton), illetve a szakmai önéletrajzot, valamint a vezetői programot e-
mailben fájl-mellékletként is meg kell küldeni.
cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
e-mail cím: titkarsag@dunaharaszti.hu
telefonszám: 24/504-410
A pályázat benyújtásához szükséges információk az Önkormányzat honlapján is megtalálhatók:  

www.dunaharaszti.hu
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. január 29.

8  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.  február 1-től a Dunaharasztin működő 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogászati szolgáltatókkal – a korábban kötött Szerződés 
és Megállapodás helyett – új egységes szerkezetű Feladat-ellátási Szerződést köt.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Feladat-ellátási Szerződések aláírására.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. január 31.

9  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
1. Dunaharaszti  Város Önkormányzat Képviselő-testülete  (a továbbiakban: Alapító),  mint a 
DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási  Korlátolt  Felelősségű Társaság  (a továbbiakban: Társaság) 
alapítója akként dönt, hogy a Társaság 2012. június 1-i egységes szerkezetbe foglalt, módosított 
Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) preambulumát az alábbiakra módosítja:
„A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg. 13-09-070493 cégjegyzékszámon nyilvántartott DV 
Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója az Alapító Okiratot 2013. január  
28-i hatállyal 9.)/a.) pontjában módosította, és ennek változásával indokoltan az Alapító Okirat módosításával  
egységes szerkezetbe foglalt tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:”
2. Az Alapító az Alapító Okirat 9.)/a.) pontjának első mondatát az alábbiakra módosítja:
„A Társaság ügyvezetője: 

Hargitai Péter
(anyja születési neve: Lakosy Éva; születési hely és idő: Budapest, 1952. január 31.)

2330 Dunaharaszti, Evezős u. 24. szám alatti lakos,
akinek a megbízatása határozatlan időre szól.”
3. Az Alapító az Alapító Okirat utolsó előtti mondatát az alábbiakra módosítja:
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapító Okirat 2013. január 28. napjától hatályos.”

mailto:titkarsag@dunaharaszti.hu


4. Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. Az Alapító meghatalmazza a 
Schiller-Mészner  és  Társai  Ügyvédi  Irodát  (2310  Szigetszentmiklós,  Losonczi  u.  1.)  a  jelen 
határozat  szerint  az  Alapító  Okirat  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalásával  és 
ellenjegyzésével.
Felelős: Hargitai Péter ügyvezető
Határidő: 2013. február 26.

10  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja  Dr. Csipler Norbert rendőr őrnagy 
végleges kinevezését a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. január 31.

11  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Dudás  Lászlótól  ajándékként  elfogadja  a 
Dunaharaszti  0212/54 és  0212/55 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát,  amennyiben az ingatlanok 
kezelési jogát az azokon található természeti értékek megőrzése és fenntartása céljára a Zöld Szív 
Ifjúsági Természetvédő Mozgalom (2013 Pomáz, Mátyás Király utca 2.) kapja meg. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges szerződés(ek) 
megkötésével.
Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. március 31.

12  /2013. (I. 28.) sz. Kt. határozat  
Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  Eseti  Ügyrendi  Bizottság 
javaslatával, mely szerint a bizottságok az alábbi pontokat illesszék be az ügyrendjeikbe:
1. A  bizottság  tagja  köteles  részt  venni  a  bizottsági  üléseken,  a  bizottság  tagja  a  bizottság 

ülésétől csak igazoltan maradhat távol.
2. A távolmaradó tag a távolmaradást, valamint annak indokát az elnöknek, előzetesen köteles 

bejelenteni.
3. Igazolatlannak minősül az a távollét,  amennyiben a bizottság tagja nem jelzi a távollétét a 

bizottsági ülés előtt a bizottság elnökének.
4. Az igazolt távollét tudomásul vétele az elnök feladata. 
5. Amennyiben a bizottsági tag nem jelzi távolmaradását, az igazolatlannak minősül, ebben az 

esetben  a  Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának 74. § (d) pontja alkalmazandó.

Felelős: Dr. Szalay László polgármester
Határidő: 2013. március 31.


