
2014. június 25. – ülés 
 

 
 
56/2014. (VI. 25.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja – Dunaharaszti Város 
Önkormányzata és a Dunaharaszti Munkás Testedző Kör 2007. május 23-án megkötött 
haszonkölcsön szerződésének 6. pontja alapján –  a 4156 helyrajzi számú, Dunaharaszti, 
Mindszenty József u. 16/b. szám alatti – ingatlan, öltöző-, iroda-, és klubhelyiség funkciókat 
magába foglaló felépítményének a használatba adását harmadik személy részére, haszonkölcsön 
szerződés keretében, a rezsi költségek vállalása mellett azzal a céllal, hogy abban vendéglátó 
egységet működtessen.   
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2014. július 31. 
 
57/2014. (VI. 25.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési évet követő három évre 
vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat melléklete 
szerint állapítja meg. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 
 
58/2014. (VI. 25.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal, mint 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a következő gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szervek: 

1. Dunaharaszti Mese Óvoda 
2. Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda 
3. Dunaharaszti Városi Bölcsőde 
4. Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház 
5. Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 
6. Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

között létrejövő Munkamegosztási Megállapodást. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Megállapodások aláírására. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 

 
59/2014. (VI. 25.) sz. Kt. határozat 
1. Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaharaszti 5250 

helyrajzi számú ingatlan – Gamzisz Kft. által készített 82./2011 munkaszámú változási 
vázrajz szerinti – megosztását.  

2. Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
kialakult Dunaharaszti 5250/1, 5250/3 és a 5250/5 helyrajzi számú, országos közút 
megjelölésű ingatlanok maradnak a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ vagyonkezelésében és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében. 

3. Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja – a közúti 
közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény 32 §(3) bekezdés értelmében – a Dunaharaszti 
5250/2 és 5250/4 helyrajzi számú, közterület megjelölésű ingatlanok térítésmentes átvételét 
a Magyar Államot képviselő, vagyonkezelői jogokat gyakorló Közlekedési Koordinációs 
Központtól. 



4. Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a térítésmentes átvételt 
követően a Dunaharaszti 5250/2 és az 5250/4 helyrajzi számú ingatlanok fenntartásához 
szükséges költségvetési források biztosítását. 

5. A Képviselő-testület vállalja az átvétellel kapcsolatos költségek viselését – átminősítés díját, 
ingatlan nyilvántartási bejegyzés költségét, stb. – egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a 
tulajdonrendezéshez szükséges jognyilatkozatok megtételére és a térítésmentes átadásra 
vonatkozó megállapodás aláírására. 

Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2014. július 31. 
 
60/2014. (VI. 25.) sz. Kt. határozat 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. II. félévi képviselő-testületi ülések idő- és 
napirendi pontjait a következőkben határozza meg: 
Az októberi önkormányzati választások kiírását követően július végén, vagy augusztus 
elején egy rendkívüli testületi ülés összehívása szükséges, a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak megválasztása miatt! 

2014. szeptember 29. – 14.00 

 Beszámoló az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 

 Bizottságok 2014. I. félévi munkájáról szóló beszámolói 

 Területi Gondozási Központ vezetőjének beszámolója 

 Környezetvédelmi Program elfogadása 

 Polgármester jutalma 
ALAKULÓ ÜLÉS 
2014. október 20. – 14.00 
(A választás napjától függ, valószínűleg október 20.) 

 Az önkormányzati képviselők eskütétele 

 Az önkormányzati képviselők megbízóleveleinek átadása 

 Polgármester eskütétele a Képviselő-testület előtt 

 Polgármester megbízólevelének átadása 

 Alpolgármesterek megválasztása és eskütétele 

 A bizottsági struktúra kialakítása, a bizottsági elnökök és tagok 
megválasztása, a Képviselő-testület SZMSZ-ének ezekkel összefüggő 
módosítása 

 A polgármester illetményének és az alpolgármesterek tiszteletdíjának 
megállapítása 

2014. november 24. – 14.00 

 A Képviselő-testület 5 éves ciklustervének elfogadása 

 Az Önkormányzat Képviselő-testülete SZMSZ-ének módosítása 

 2015. évi költségvetési koncepció  

 Beszámoló az Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 

 Nemzetiségekkel kötött Megállapodások felülvizsgálata 

 Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről 

 A 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
2014. december 15. – 14.00 

 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet 

 A különféle díjakról szóló új rendelet megalkotása 

 2015. I. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és napirendi pontjai. 

 


