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A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2020. november – 
2021. január hónapok polgármesteri érdemi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet a vészhelyzet kihirdetéséről 1.§ a következőképpen 
rendelkezik: 

„A Kormány az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdet ki.” 

 
A 2011. évi CXXVIII. számú a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 
Mindezek alapján sem a képviselő-testület sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti 
összehívására nem volt lehetőség 2020. november, 2020. december és 2021. január 
hónapokban. 
 
 
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Polgármester úr elé: 
 
 
 

 



Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján elfogadja a 2020. november – 2021. január hónapokban hozott 
érdemi polgármesteri határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2021.március. 3. 
 

 
Juhász István 
polgármester 

 
 
 



 
A Polgármester 2020. november - 2021. január hónapban hozott érdemi határozatainak végrehajtása 
Szám Tárgy Határidő Intézkedés 

233/2020. (XI. 05) 
Településrendezési eszközök eseti módosítása 
- elvi hozzájárulás megadása azonnal 

A településrendezési eszközök módosítására 
irányuló eljárást még nem kezdeményezték, így 

az még nem került megindításra. 
234/2020. (XI. 23.) Családi bölcsődék szakmai beszámolója azonnal A családi bölcsődék tájékoztatása megtörtént. 
235/2020. (XI. 23.) Családi bölcsődék szakmai beszámolója azonnal A családi bölcsődék tájékoztatása megtörtént. 
236/2020. (XI. 23.) Családi bölcsődék szakmai beszámolója azonnal A családi bölcsődék tájékoztatása megtörtént. 
237/2020. (XI. 23.) Családi bölcsődék szakmai beszámolója azonnal A családi bölcsődék tájékoztatása megtörtént. 
238/2020. (XI. 23.) Családi bölcsődék szakmai beszámolója azonnal A családi bölcsődék tájékoztatása megtörtént. 

239/2020. (XI. 23.) 

A Kistarcsai VMSK Kft. 2020. évi üzleti 
tervének és az Önkormányzattal 2020. évre 
kötött támogatási szerződésének módosítása azonnal A támogatási szerződés aláírásra került. 

240/2020. (XI. 23.) 

Döntés a Kistarcsai KÖFE Kft. 2020. évi üzleti 
tervének és az Önkormányzattal kötött 
Támogatási szerződésének a módosításáról azonnal 

Az üzleti tervmódosítás elfogadásáról a Kft.-t 
tájékoztattuk, a támogatási szerződésmódosítás 

2020. november 25-én aláírásra került. 

241/2020. (XI. 23.) 

Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 31/2015. (IX.03.) számú rendelet 
módosítása – véleményezési szakasz lezárása 

azonnal 

A HÉSZ szöveges módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés lezárásra, az előírt 

véleményezési eljárás megindításra és 
lefolytatásra került. A szükséges módosító 
rendelet megalkotásra és 2021. január 22. 

napján kihirdetésre került.  

242/2020. (XI. 23.) 

Kártalanítási megállapodás megkötése az 
ELMŰ Hálózati Kft.-vel a Kistarcsa külterület 
0249/16 hrsz.-ú és a Kistarcsa belterület 6092 
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan, Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2012. (XII. 20). számú önkormányzati 
rendelet módosítása a polgármesteri 
hatáskörök kiterjesztése érdekében 

azonnal 

A kártalanítási megállapodás aláírásra került. A 
kártalanítási összeg megfizetése folyamatban 

van. 

243/2020. (XI. 23.) 

Kártalanítási megállapodás megkötése az 
ELMŰ Hálózati Kft.-vel a Kistarcsa külterület 
0249/16 hrsz.-ú és a Kistarcsa belterület 6092 
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan, Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2012. (XII. 20). számú önkormányzati 
rendelet módosítása a polgármesteri 
hatáskörök kiterjesztése érdekében 

azonnal 

A kártalanítási megállapodás aláírásra került. A 
kártalanítási összeg megfizetése folyamatban 

van. 

244/2020. (XI. 23.) 

Septox Kft.-vel megkötendő, módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 
hulladékártalmatlanítási szerződés elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel. 

245/2020. (XI. 23.) 
Döntés Kistarcsa város forgalmi rendjének 
változtatásáról lakossági kérelmek alapján azonnal 

A közlekedési rend 2023-as felülvizsgálatakor 
esedékes.  

246/2020. (XI. 23.) 

Döntés Kistarcsa város forgalmi rendjének 
változtatásáról lakossági kérelmek alapján azonnal 

A közlekedési rend módosítása az útjavítást 
követően lesz esedékes. Várható ideje 2021. 

április - június 

247/2020. (XI. 23.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálása azonnal 

A döntés rögzítésre került a Bursa Hungarica 
web-es felületén. 

248/2020. (XI. 23.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálása azonnal 

A döntés rögzítésre került a Bursa Hungarica 
web-es felületén. 

249/2020. (XI. 23.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálása azonnal 

A döntés rögzítésre került a Bursa Hungarica 
web-es felületén. 

250/2020. (XI. 23.) 
Méltányossági települési támogatások 
elbírálása azonnal A támogatás kifizetése megtörtént. 

251/2020. (XI. 23.) 
Méltányossági települési támogatások 
elbírálása azonnal A támogatás kifizetése megtörtént. 

252/2020. (XI. 23.) 
Méltányossági települési támogatások 
elbírálása azonnal A támogatás kifizetése megtörtént. 

253/2020. (XI. 23.) 

Tájékoztatás Kistarcsa Város Önkormányzata 
és intézményei 2020. október havi likviditási 
adatairól és a 2020. november havi likviditási 
ütemtervek jóváhagyása azonnal 

Külön intézkedést nem igényelt, a likviditás 
menedzsment során a döntésre figyelemmel járt 

el a gazdasági vezető. 



254/2020. (XII. 02.) 

A Kistarcsai Sheda Ferenc utca Móra u és 
Balczó u. közötti szakaszon árok és áteresz 
építés, valamint Széchenyi u. Szabadság u. 
kereszteződésében csapadékelvezető cső építés 
munkára vállalkozó kiválasztása azonnal Mindkét beruházás megvalósult. 

255/2020. (XII. 09.) 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyása azonnal 

Az intézmény tájékoztatása megtörtént, az 
SZMSZ a fenntartó által aláírásra került. 

256/2020. (XII. 09.) 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata azonnal A web-es felületre a döntés feltöltésre került. 

257/2020. (XII. 09.) 
A Kistarcsai VMSK Kft. 2021. évi üzleti 
tervkoncepciója azonnal További intézkedést nem igényel. 

258/2020. (XII. 09.) 
A Kistarcsai KÖFE Kft. 2021. évi üzleti terv-
koncepciója azonnal 

Az üzleti terv koncepció elfogadásáról a Kft. 
Tájékoztatása megtörtént. 

259/2020. (XII. 09.) 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi 
belső ellenőrzési terve jóváhagyása azonnal Az ellenőrzés a jóváhagyott terv szerint történik. 

260/2020. (XII. 09.) 
2020. évben aktuális pályázatokról átfogó 
tájékoztató azonnal További intézkedést nem igényel. 

261/2020. (XII. 09.) 

Magyar Államtól tulajdonba kapott ingatlanok 
tekintetében vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről szóló nyilatkozatok elfogadása azonnal 

Az elfogadott nyilatkozat a beszámoló részeként 
2020. december 11-én megküldésre került az 

MNV Zrt. részére. 

262/2020. (XII. 09.) 

Magyar Államtól tulajdonba kapott ingatlanok 
tekintetében vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről szóló nyilatkozatok elfogadása azonnal 

Az elfogadott nyilatkozat a beszámoló részeként 
2020. december 11-én megküldésre került az 

MNV Zrt. részére. 

263/2020. (XII. 09.) 

Magyar Államtól tulajdonba kapott ingatlanok 
tekintetében vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről szóló nyilatkozatok elfogadása azonnal 

Az elfogadott nyilatkozat a beszámoló részeként 
2020. december 11-én megküldésre került az 

MNV Zrt. részére. 

264/2020. (XII. 09.) 

Magyar Államtól tulajdonba kapott ingatlanok 
tekintetében vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről szóló nyilatkozatok elfogadása azonnal 

Az elfogadott nyilatkozat a beszámoló részeként 
2020. december 11-én megküldésre került az 
MNV Zrt. És a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

részére. 

265/2020. (XII. 09.) 

A 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó 
gördülő fejlesztési terv módosításának 
jóváhagyása azonnal, illetve szerződés módosítás 

tekintetében a pótmunkák elvégzését 
követő 15 napon belül 

A módosított, 2021-2035 közötti időszakra 
szóló gördülő fejlesztési terv elfogadásra és a 

szükséges vélemény a DPMV Zrt. részére 
megküldésre került. A gördülő fejlesztési 

terveket a Magyar Energia és Közmű 
Szabályozási Hivatal jóváhagyta. 

266/2020. (XII. 09.) 

A Közinformatika Nonprofit Kft.-vel 
megkötendő, módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt szolgáltatási szerződés 
elfogadása 

azonnal 

A módosított szolgáltatási szerződés a 
Közinformatika Nonprofit Kft.-vel aláírásra 

került, így a GDPR rendeletnek történő 
megfelelés és az adatvédelmi tisztviselő 
biztosítása a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 

intézményére is kiterjesztésre került.  

267/2020. (XII. 09.) 

Iskola védőnői feladatokra vonatkozó 
feladatellátási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetése és az Alapszolgáltatási 
Központ álláshelyei számának 1 státusszal való 
megemelése azonnal 

Az intézmény tájékoztatása megtörtént, az 
SZMSZ a fenntartó által aláírásra került. 

268/2020. (XII. 09.) 

Iskola védőnői feladatokra vonatkozó 
feladatellátási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetése és az Alapszolgáltatási 
Központ álláshelyei számának 1 státusszal való 
megemelése azonnal 

A döntésnek megfelelően, az álláshely 
betöltésre került. 

269/2020. (XII. 09.) 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-
testület 220/2020. (IX. 30.) sz. határozata 1 
bekezdésének visszavonása. Döntés Kistarcsa, 
Vasút utcát érintő forgalmi rend változtatása 
határidejének módosításáról azonnal További intézkedést nem igényel. 

270/2020. (XII. 09. 
Polgármesteri beszámoló az átruházott 
hatáskörben 2020. évben hozott döntésekről azonnal További intézkedést nem igényel. 

271/2020. (XII. 09. 
Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról azonnal További intézkedést nem igényel. 

272/2020. (XII. 09. 

Tájékoztatás Kistarcsa Város Önkormányzata 
és intézményei 2020. november havi likviditási 
adatairól és a 2020. december havi likviditási 
ütemtervek jóváhagyása azonnal 

Külön intézkedést nem igényelt, a likviditás 
menedzsment során a döntésre figyelemmel járt 

el a gazdasági vezető. 



273/2020. (XII. 09. 

Műszaki szakértelemmel rendelkező tag 
delegálása a Mária út infrastrukturális 
fejlesztése projekt kapcsán induló 
közbeszerzési eljárás során létrehozandó bíráló 
bizottságba azonnal 

Villám Péter műszaki referens delegálásra került 
a bíráló bizottságba.  

274/2020. (XII. 09. 

Az MRX 446 forgalmi rendszámú, Kistarcsai 
VMSK Kft. tulajdonában álló tehergépjármű 
üzembentartói jogának átadása a Kistarcsai 
KÖFE Kft. számára azonnal 

Az MRX-446 forgalmi rendszámú jármű 
üzembentartói joga átruházásához szükséges 
okirat a Kistarcsa VMSK Kft. és a Kistarcsai 

KÖFE Kft. által aláírásra került. 

275/2020. (XII. 14.) 

Döntés a Kistarcsai VMSK Kft. 2020. évi 
beszámolójának könyvvizsgálatával 
kapcsolatban azonnal További intézkedést nem igényel. 

276/2020. (XII. 14.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetési koncepciója azonnal 

Külön intézkedést nem igényelt, a 2021.évi 
költségvetésről szóló rendelet összeállítása 

során a koncepcióban foglaltak érvényesültek. 

277/2020. (XII. 14.) 

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061 
azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése című projekt vonatkozásában 
engedélyezett hitelszerződés módosítása, a 
tőkeösszeg csökkentése 

azonnal 

A határozatnak megfelelő csökkentett 
tőkeösszeg került felhasználásra a projekt 

finanszírozás érdekében, a kapcsolódó 
szerződésmódosítás aláírására napjainkban kerül 

sor az adósminősítési eljárásnak a járvány 
helyzetre tekintettel bekövetkezett elhúzódása, a 

folyósító pénzintézetnél lelassult ügymenete 
okán. 

278/2020. (XII. 14.) 

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061 
azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése című projekt vonatkozásában 
engedélyezett hitelszerződés módosítása, a 
tőkeösszeg csökkentése azonnal 

A határozat szerint 2020.12.31-ig 
visszatörlesztésre került 6 165 838-Ft hitel 

összeg. 

1/2021. (I. 21.) 

Alapszolgáltatási Központ Szakmai 
Programjának jóváhagyása azonnal 

Az intézmény tájékoztatása megtörtént, a 
Szakmai Program a fenntartó által aláírásra 

került. 

2/2021. (I. 21.) 

A Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft. 
2020. évi feladatellátási beszámolója azonnal További intézkedést nem igényel. 

3/2021. (I. 21.) 
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott 
szervezetek 2020. évi elszámolása azonnal További intézkedést nem igényel. 

4/2021. (I. 21.) 
A Települési Értéktár Bizottság 2020. évi 
beszámolója azonnal További intézkedést nem igényel. 

5/2021. (I. 21.) 

A polgármester 2020. évi igénybevett 
szabadsága mértékének megállapítása 2021. március 31. 

A határozat szerint a polgármesteri szabadság 
igénybevett mértéke a nyilvántartásokon 

felvezetve. 

6/2021. (I. 21.) 

Kistarcsa, Hunyadi utca 13/A. szám alatti 24 
m2 területű üzlethelyiség bérbeadása 

azonnal 

A bérleti szerződés 2021. január 26-án 
megkötésre került, a bérlemény birtokának bérlő 

részére történő átadása 2021. február 1-jén 
megtörtént. 

7/2021. (I. 21.) 

A 2143 Kistarcsa 6816, 6817, 6818 és 6819 
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a 
településrendezési eszközök módosítása, a 
településszerkezeti tervet módosító határozat 
elfogadása, és a helyi építési szabályzatot 
módosító rendelet megalkotása azonnal 

A vonatkozó HÉSZ módosító rendelet 
megalkotásra és kihirdetésre került.  

8/2021. (I. 21.) 
Sóderbányai munkacsoport tagjainak kijelölése 

azonnal 

A Sóderbányai Munkacsoport tagsága 
megerősítésre, illetve felülvizsgálatra, az új 

tagság meghatározásra került.  

9/2021. (I. 21.) A Kistarcsai KÖFE Kft. 2020. évi beszámolója azonnal 
A Kft. -t a beszámoló elfogadásáról 

tájékoztattuk. 

10/2021. (I. 21.) 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Szerződés megkötése azonnal Az új közszolgáltatási szerződés aláírásra került.  

11/2021. (I. 21.) 
Képviselő-testület 2021. első félévi 
munkaterve folyamatos További intézkedést nem igényel. 

12/2021. (I. 21.) 
Külsős bizottsági tag választása a Sport, 
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottságba azonnal 

A megválasztott külsős bizottsági tag letette az 
esküt. 

13/2021. (I. 21.) Fellebbezés elbírálása azonnal 
A döntésről a kérelmező tájékoztatása 

megtörtént. 

14/2021. (I. 21.) Méltányossági települési támogatás elbírálása  azonnal A támogatás kifizetése megtörtént. 

15/2021. (I. 21.) 

Tájékoztatás Kistarcsa Város Önkormányzata 
és intézményei 2020. december havi likviditási 
adatairól és a 2021. január havi likviditási 
ütemtervek jóváhagyása azonnal 

Külön intézkedést nem igényelt, a likviditás 
menedzsment során a döntésre figyelemmel járt 

el a gazdasági vezető. 



16/2021. (I. 29.) 

A települési önkormányzat és a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok közötti, a 
működési és gazdálkodási feladatokra 
vonatkozó együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 2021.01.31 

A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke is 
jóváhagyta a megállapodást, annak aláírása 

megtörtént. 

17/2021. (I. 29.) 

A települési önkormányzat és a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok közötti, a 
működési és gazdálkodási feladatokra 
vonatkozó együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 2021.01.31 

A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke is 
jóváhagyta a megállapodást, annak aláírása 

megtörtént. 

18/2021. (I. 29.) 

2019.évi korrigált maradvány elszámolás 
jóváhagyása 

2021.01.31 

Külön intézkedést nem igényelt, a döntésről 
értesítve a Magyar Államkincstár Illetékes 

Igazgatósága, ill. a korrigált maradvány 
összegével módosítva lett az Önkormányzat 
2020.évi költségvetéséről szóló rendelete. 

 


	Mindezek alapján sem a képviselő-testület sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nem volt lehetőség 2020. november, 2020. december és 2021. január hónapokban.

