
2020. december 4-i polgármesteri döntések 
 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Polgármesterének 
50/2020. (XII. 4.) sz. határozata a 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozattal elfogadott  
településszerkezeti terv módosításáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az 
Önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következő döntést hozom: 
1. A Képviselő-testület 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozatával elfogadott Dunaharaszti 

Településszerkezeti Tervének módosítását a 2-4. pontokban rögzítettek szerint fogadom el. 
2. Dunaharaszti Város Szerkezeti Terv Leírása az 1. számú mellékletben foglaltak szerint 

módosul. 
3. Dunaharaszti Város Szerkezeti Tervlapja a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosul.  
4. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő szabályozási 

terveket a 2-3. pontok szerint módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell 
elkészíteni. 

Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő:  2020. december 4. 
 
Dunaharaszti Város Önkormányzat Polgármesterének 
51/2020. (XII. 4.) számú határozata 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, 
visszavonom a 74/2020. (X. 26.) számú Kt. határozatot. Ezzel egyidejűleg a 6914/4. hrsz.-ú 
ingatlan értékesítésére zártkörű pályázatot írok ki az Önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló 12/2013. (V. 31.) számú rendelet 3. számú melléklet 3. pont (1) 
bekezdés a) és c) pontja alapján.  
A pályázati felhívás 2020. december 7. napján kerül megküldésre a Schwarzmüller Kft-nek, 
valamint a JAF Holz Kft-nek. A meghívandó ajánlattevők köre az önkormányzati ingatlan 
elhelyezkedésére tekintettel került meghatározásra. A pályázat leadásának határnapja 2020. 
december 22. napja 12 óra. A zártkörű pályázat ténye a helyi lap januári számában közzétételre 
kerül. Az ingatlan forgalmi értéke 10.000,- Ft/m², amely az ajánlati ár legalacsonyabb összege.  
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2021. január 31. 

 


