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Dunaharaszti Város Önkormányzata Polgármesterének 
14/2021. (II. 8.) számú határozata 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy 
döntök, hogy Dunaharaszti területén új külfejtéses művelésű bányatelek megállapításához, illetve 
horizontális bővítéséhez szükséges településrendezési eszköz módosítást nem kezdeményezek, a 
meglevő bányatelkeken, a „KB” (Nyersanyagkitermelés, bánya övezete) területen kívül a város 
közösségi érdekeivel ellentétes további külszíni bányászat végzését a rendelkezésemre álló 
törvényes eszközökkel megakadályozom. 
A „Dunaharaszti VI. - homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” tervezett védnevű bánya 
megnyitása szükségtelen, mivel a kavicsbányászatra a meglevő bányákban elegendő lehetőség van, 
az újabb bányanyitás az erdő-, és mezőgazdasági művelés, a környezet-, és természetvédelem, 
egyszóval az élhető város kárára történne. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Polgármesterének 
15/2021. (II. 8.) számú határozata 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a 
Dunaharaszti, Tavas lakópark területén kiépített víziközmű vagyon elemeinek átadás-átvételét 
következők szerint jóváhagyom: 
I. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen átveszi az SWSB – 
Tópark Ingatlanfejlesztő és Lakópark üzemeltető Kft. (Székhely: 2330 Dunaharaszti, Napsugár
 u. 9001., Adószám: 25722776-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-182405), mint beruházó által a 
Dunaharaszti, Tavas Lakópark területén kiépített víziközmű vagyon elemeit 146.047.118 Ft nettó 
értéken. 
II. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Beruházó a fentnevezett beruházás 
összegét a könyveiből ugyanazon a napon kivezesse, mely napon az Önkormányzat a 
vagyonelemeket állományba veszi és törzsvagyonként aktiválja.  
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átadásról szóló megállapodást 
aláírja.  
IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a víziközmű szolgáltatást végző 
ÉDV Zrt-vel az üzemeltetési megállapodást módosítsa. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2021. június 30. 
 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Polgármesterének 
16/2021. (II. 8.) számú határozata 
 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy 



döntök, hogy a 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetét 
elfogadom, változtatást nem javasolok. 
Felelős: Dr. Szalay László polgármester 
Határidő: 2021. február 28. 

 


