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Tárgy: Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2022. február – 2022. 

április hónapok képviselő-testületi ülésein hozott érdemi határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót. 

 
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2022. február – 2022. 

április hónapokban hozott érdemi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhász István, polgármester 

 

 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2022. június 22. 

 

 

Juhász István 

polgármester 

 

  



A Képviselő-testület 2022. február - 2022. április hónapban hozott érdemi határozatainak végrehajtása 

Szám Tárgy Határidő Intézkedés 

21/2022. (II. 15.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

22/2022. (II. 15.) 

A Kistarcsai VMSK Kft. 2022. évi 

üzleti terve 

azonnal, illetve 

folyamatos További intézkedést nem igényelt. 

23/2022. (II. 15.) 

A Kistarcsai VMSK Kft. 2022. évi 

üzleti terve azonnal 

A támogatási szerződés aláírása 2022.02.17-én 

megtörtént. 

24/2022. (II. 15.) 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2021. évi 

beszámolójának, 2022. évi üzleti 

tervnek elfogadása, a támogatási 

szerződés módosítása azonnal 

A határozatról a Kft. értesült, további 

intézkedést nem igényel. 

25/2022. (II. 15.) 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2021. évi 

beszámolójának, 2022. évi üzleti 

tervnek elfogadása, a támogatási 

szerződés módosítása azonnal 

A határozatról a Kft. értesült, további 

intézkedést nem igényel. 

26/2022. (II. 15.) 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2021. évi 

beszámolójának, 2022. évi üzleti 

tervnek elfogadása, a támogatási 

szerződés módosítása azonnal 

A Támogatási Szerződés módosítás 2022. 

február 7-én megkötésre került. 

27/2022. (II. 15.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. 

évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadása 

azonnal, illetve 

folyamatos 

A tárgyévi költségvetési rendelet részletes 

tartalmáról határidőben adatot szolgáltatott a 

pénzügyi iroda a Magyar Államkincstár felé. 

A tárgyévi jóváhagyott előirányzatokra 

figyelemmel zajlik a költségvetés 

végrehajtása. 

28/2022. (II. 15.) 

Kistarcsa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a települési 

képviselő, a tanácsnok, a bizottsági 

elnök, a bizottság nem képviselő tagja 

tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 23/2010. (X. 29.) 

önkormányzati rendelet módosítása azonnal 

A módosított tiszteletdíjak szerinti összegben 

folyamatos azok számfejtése és kifizetése. 

29/2022. (II. 15.) 

Az "Önkormányzat útfejlesztés" tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása azonnal 

A vállalkozási szerződés nyertes 

ajánlattevővel 2022. március 24-én 

megkötésre került. 

30/2022. (II. 15.) 

Az "Önkormányzat útfejlesztés" tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása azonnal 

A vállalkozási szerződés nyertes 

ajánlattevővel 2022. március 24-én 

megkötésre került. 

31/2022. (II. 15.) 

Az "Önkormányzat útfejlesztés" tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása azonnal 

A vállalkozási szerződés nyertes 

ajánlattevővel 2022. március 21-én 

megkötésre került. 

32/2022. (II. 15.) 

Az "Önkormányzat útfejlesztés" tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása azonnal 

A többletfedezet biztosítása mellett a 

vállalkozási szerződések megkötésre kerültek. 

33/2022. (II. 23.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

34/2022. (II. 23.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

35/2022. (II. 23.) 

Együttműködési megállapodás 

módosítása a Kistarcsa, 3144/36 hrsz.-ú 

ingatlanon építendő 16 tantermes új 

iskola kapcsán azonnal 

Az együttműködési megállapodás módosítást 

2022. április 5-ére mind a három fél aláírta. 

36/2022. (II. 23.) 

Óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározása 

az óvodai felvétel 

esetében: azonnal 

Az intézmény és a város honlapján közzé lett 

téve. Az óvoda lebonyolította a beiratkozást. 

37/2022. (II. 23.) 

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda és a 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde nyári 

zárása azonnal 

Az intézmény és a város honlapján közzé lett 

téve. Az óvoda lebonyolította a beiratkozást. 

38/2022. (II. 23.) 

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda és a 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde nyári 

zárása azonnal 

Az intézmény és a város honlapján közzé lett 

téve. 

39/2022. (II. 23.) 

A médiaszolgáltatók 2021. II. félévi 

beszámolója azonnal 

További intézkedést nem igényelt, a 

beszámoló elfogadásáról szóló döntés 

megküldésre került a szolgáltatónak. 

40/2022. (II. 23.) 

A médiaszolgáltatók 2021. II. félévi 

beszámolója azonnal 

További intézkedést nem igényelt, a 

beszámoló elfogadásáról szóló döntés 

megküldésre került a szolgáltatónak. 

41/2022. (II. 23.) 

Juhász István polgármester 2022. évi 

szabadságolási terve azonnal 

A polgármesteri szabadságolási terv 

nyilvántartásba vétele megtörtént, ütemezetten 

történik a szabadság igénybevétele, erről a 

testületet tájékoztatja. 

42/2022. (II. 23.) 

Képviselő-testületi határkörben 

támogatott szervezetek 2021. évi 

elszámolása II azonnal 

További intézkedést nem igényelt, a 

beszámolók elfogadásáról szóló döntés 

megküldésre került a szervezeteknek. 



43/2022. (II. 23.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. 

évi költségvetéséről szóló 5/2021 

(II.16.) önkormányzati rendelete 

módosítása azonnal További intézkedést nem igényel. 

44/2022. (II. 23.) 

Döntés a polgármester 2022. évi 

cafetéria juttatásáról 

azonnal, illetve 

folyamatos 

A jóváhagyott cafetéria összeg kiutalása 

megtörtént 2022.március 15-ig. 

45/2022. (II. 23.) 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés módosításának elfogadása, 

valamint a települési szilárd hulladék 

kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló 10/2011. 

(III.21.) önkormányzati rendelet 

módosítása azonnal 

A szerződés módosítás 2022. március 1-jével 

mind a három fél által megkötésre került. 

46/2022. (II. 23.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. 

évi összesített közbeszerzési tervének 

elfogadása azonnal 

Az elfogadott Közbeszerzési Terv az EKR 

rendszerben közzétételre került. 

47/2022. (II. 23.) 

Döntés a Kistarcsa, 1878/3 hrsz-ú 

ingatlan rendeltetésmódjának 

megváltoztatásáról azonnal 

A határozat alapján megindult útügyi 

megszüntetési eljárás sikeresen lezárult, 

melyet követően kezdeményezett ingatlan-

nyilvántartás bejegyzési eljárás jelenleg 

folyamatban van. 

48/2022. (II. 23.) 

Döntés a Kistarcsa belterület 6219/2 és 

6219/11 hrsz-ú kivett közkert művelési 

ágú ingatlanok ingyenes tulajdonba 

adásával kapcsolatosan azonnal 

A Szerződés telekalakításról és közcélú 

felajánlásról 2022. március 8. napján 

megkötésre került, az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzés megtörtént. 

49/2022. (II. 23.) 

Telekalakítás kezdeményezése a 

1640/13 hrsz-ú ingatlan, illetve a 151/4, 

254/2, és a 6092 hrsz-ú ingatlanok 

tekintetében azonnal A telekalakítási eljárás folyamatban van. 

50/2022. (II. 23.) 

Telekalakítás kezdeményezése a 

1640/13 hrsz-ú ingatlan, illetve a 151/4, 

254/2, és a 6092 hrsz-ú ingatlanok 

tekintetében azonnal A telekalakítási eljárás folyamatban van. 

51/2022. (II. 23.) 

Döntés a Kistarcsa belterület 6220/12 

és 6220/23 hrsz.-ú kivett, közforgalom 

elől el nem zárt magánút művelési ágú 

ingatlanok elnevezésével kapcsolatosan azonnal 

A névjavaslatok a Földrajzi név bizottság 

részére megküldésre kerültek. A 

jóváhagyásukat követően a Földhivatal részére 

továbbítottuk az ügyet a térképekre és 

tulajdoni lapra történő rávezetés érdekében. 

52/2022. (II. 23.) 

Döntés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-

vel a kerékpárút építéséhez szükséges 

Kistarcsa 0256 hrsz-ú ingatlan 

használata tárgyában kötendő 

megállapodásról azonnal 

2022.03.07-én aláírásra került a tulajdonosi 

hozzájárulás és haszonkölcsön szerződés a 

Magyar Közút Zrt.-vel.  

53/2022. (II. 23.) 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztása azonnal 

A tagok az eskütételt követően részt vettek az 

április 3-ai Országgyűlési Választáson. 

54/2022. (III. 23.) Napirendi pont elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

55/2022. (III. 23.) 

Döntés a BABY-MED Bt. által ellátott 

gyermekorvosi feladatok további 

ellátásáról azonnal 

A helyettesítést ellátó orvossal a megbízási 

szerződés 2022. március 24. napján 

megkötésre került. 

56/2022. (III. 30.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

57/2022. (III. 30.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

58/2022. (III. 30.) 

Simándy József Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola területén 

található műfüves sportpálya felújítása azonnal 

A Magyar Labdarúgó Szövetség részére a 

szükséges dokumentumok elküldésre kerültek. 

59/2022. (III. 30.) 

Alapszolgáltatási Központ 

intézményvezetői pályázatának kiírása 

a pályázati kiírás 

meghirdetésére: 

azonnal, a 

véleményezésre: a 

pályázatok 

beadási határidejét 

követő 21. nap 

A Közigállás és a város honlapján 

meghirdetésre került a pályázati kiírás. 

60/2022. (III. 30.) 

Alapszolgáltatási Központ 

intézményvezetői pályázatának kiírása 2022. június 21. 

Megkerestük a Magyar Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 

Egyesületet, hogy jelöljön ki szakértőt a 

szakmai bizottságba.  

61/2022. (III. 30.) 

Simándy József Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

átszervezésének véleményezése azonnal 

Dunakeszi Tankerületi Központot tájékoztatást 

kapott a döntésről. 



62/2022. (III. 30.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 

fenntartásában lévő költségvetési 

szervek gazdálkodási feladatai 

ellátására vonatkozó munkamegosztás 

és felelősségvállalás rendjéről szóló 

megállapodás felülvizsgálata 

megállapodás 

aláírása 

tekintetében 

azonnal, ill. 

végrehajtás 

tekintetében 

folyamatos 

A jóváhagyott megállapodás aláírása 2022. 

április 14-én megvalósult, a megállapodásban 

rögzítettek szerint folyamatos a Hivatal és a 

többi önkormányzati fenntartású intézmény 

együttműködése a gazdálkodási feladatok 

zökkenőmentes ellátása érdekében. 

63/2022. (III. 30.) 

Beszámoló a 2021. évben támogatásban 

részesült alapítványoknak megítélt 

támogatás elszámolásáról azonnal 

További intézkedést nem igényelt, a 

beszámolók elfogadásáról szóló döntés 

megküldésre került a szervezeteknek. 

64/2022. (III. 30.) 

Döntés székhelyhasználati kérelmek 

ügyében azonnal A hozzájáruló nyilatkozat aláírásra került. 

65/2022. (III. 30.) 

Döntés székhelyhasználati kérelmek 

ügyében azonnal A hozzájáruló nyilatkozat aláírásra került. 

66/2022. (III. 30.) 

Kistarcsa Város közigazgatási területén 

helyi menetrendszerinti autóbuszos 

személyszállítási tevékenység ellátására 

információk közzététele azonnal 

Az információk az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában 2022. április 8. napján közzétételre 

kerültek. 

67/2022. (III. 30.) 

LAVET Kft. közérdekű felajánlása 

Kistarcsa Város közterületén térfigyelő 

kamerák beszerzése és elhelyezése 

céljából azonnal 

A közérdekű kötelezettségvállalást tartalmazó 

megállapodás 2022. április 8. napján 

megkötésre került. 

68/2022. (III. 30.) 

"Kistarcsa Város 2021. ÉV Rendőre" 

cím adományozása 2022. április 27. 

Az ünnepélyes átadás a 2022. április 27-i 

képviselő-testületi ülésen megtörtént. 

69/2022. (III. 30.) 

Tájékoztatás Képviseő-testületi 

határozatok végrehajtásáról azonnal További intézkedést nem igényelt. 

70/2022. (IV. 13.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

71/2022. (IV. 13.) 

Döntés a "Kistarcsai Egészségház 

bővítése és infrastruktúra fejlesztése", 

Valamint az "Alapszolgáltatási 

Központ infrastruktúra fejlesztése 

Kistarcsán" megnevezésű pályázatok 

benyújtásáról 

azonnal, pályázat 

benyújtásának 

tekintetében 2022. 

április 19. 

A pályázat benyújtása 2022.05.16. napján 

megtörtént, döntés 2022. IV. negyedévben 

várható. 

72/2022. (IV. 13.) 

Döntés a "Kistarcsai Egészségház 

bővítése és infrastruktúra fejlesztése", 

Valamint az "Alapszolgáltatási 

Központ infrastruktúra fejlesztése 

Kistarcsán" megnevezésű pályázatok 

benyújtásáról 

azonnal, pályázat 

benyújtásának 

tekintetében 2022. 

április 19. 

A pályázat benyújtása 2022.05.16. napján 

megtörtént, döntés 2022. IV. negyedévben 

várható. 

73/2022. (IV. 13.) 

Döntés a "Kistarcsa víziközmű-

szolgáltatója új telephelyének kiépítése 

gazdaságfejlesztés céllal" megnevezésű 

pályázat benyújtásáról 

azonnal, pályázat 

benyújtásának 

tekintetében 2022. 

április 19. 

A pályázat benyújtása 2022.05.16. napján 

megtörtént, döntés 2022. IV. negyedévben 

várható. 

74/2022. (IV. 13.) 

Döntés a „Kistarcsa, Eperjes úton 

útfelújítás, parkoló építése és 

kerékpársáv kialakítása" megnevezésű 

pályázat benyújtásáról 

azonnal, pályázat 

benyújtásának 

tekintetében 2022. 

április 19. 

A pályázat benyújtása 2022.05.13. napján 

megtörtént, döntés 2022. IV. negyedévben 

várható. 

75/2022. (IV. 27.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

76/2022. (IV. 27.) 

Kistarcsa Rendőrőrs 2021. évi 

beszámolója azonnal 

A beszámoló elfogadásáról szóló határozat 

megküldésre került a rendőrség számára. 

77/2022. (IV. 27.) 

Háziorvosok, házi gyermekorvosok, 

fogorvosok munkájáról beszámoló azonnal 

A háziorvosok tájékoztatást kaptak 

beszámolójuk elfogadásáról. 

78/2022. (IV. 27.) 

Háziorvosok, házi gyermekorvosok, 

fogorvosok munkájáról beszámoló azonnal 

A házi gyermekorvosok tájékoztatást kaptak 

beszámolójuk elfogadásáról. 

79/2022. (IV. 27.) 

Háziorvosok, házi gyermekorvosok, 

fogorvosok munkájáról beszámoló azonnal 

A fogorvosok tájékoztatást kaptak 

beszámolójuk elfogadásáról. 

80/2022. (IV. 27.) 

Háziorvosok, házi gyermekorvosok, 

fogorvosok munkájáról beszámoló azonnal 

Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a 

tájékoztatást megkapta beszámolója 

elfogadásáról. 

81/2022. (IV. 27.) 

Foglalkozás-egészségügyi 

tevékenységről szóló beszámoló azonnal 

A foglalkozás-egészségügyi tevékenységet 

végző orvos a tájékoztatást megkapta 

beszámolója elfogadásáról. 

82/2022. (IV. 27.) 

Az önkormányzat 2021. évi 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

azonnal, illetve 8 

napon belül 

Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi 

Osztályának megküldésre került a beszámoló. 

83/2022. (IV. 27.) 

Döntés a közművelődési, sport és civil 

szervezetek 2022. évi támogatásának 

pályázati kiírására beérkezett 

alapítványi pályázatokról azonnal 

A támogatási szerződés aláírása a Dömötör 

Alapítvánnyal 2022. május 3-án megtörtént. 



84/2022. (IV. 27.) 

Döntés a közművelődési, sport és civil 

szervezetek 2022. évi támogatásának 

pályázati kiírására beérkezett 

alapítványi pályázatokról azonnal 

A támogatási szerződés aláírása a Kistarcsai 

Internáltak Emlékéért Alapítvánnyal 2022. 

május 3-án megtörtént. 

85/2022. (IV. 27.) 

Döntés a közművelődési, sport és civil 

szervezetek 2022. évi támogatásának 

pályázati kiírására beérkezett 

alapítványi pályázatokról azonnal 

A támogatási szerződés aláírása a Közösen 

Értük Alapítvánnyal 2022. május 3-án 

megtörtént. 

86/2022. (IV. 27.) 

Döntés a közművelődési, sport és civil 

szervezetek 2022. évi támogatásának 

pályázati kiírására beérkezett 

alapítványi pályázatokról azonnal 

A támogatási szerződés aláírása a Szegletház 

Gyermekfejlesztő Alapítvánnyal 2022. május 

3-án megtörtént. 

87/2022. (IV. 27.) 

Döntés a Kistarcsai Városi Sport Club 

TAO pályázatához kapcsolódó önrész 

biztosításáról azonnal 

A támogatási szerződés és az együttműködési 

megállapodás aláírása 2022. május 2-án 

megtörtént. 

88/2022. (IV. 27.) 

Megállapodás megkötése a Kistarcsai 

VMSK Kft.-vel azonnal 

A megállapodás aláírása 2022. május 2-án 

megtörtént. 

89/2022. (IV. 27.) 

Helyi tömegközlekedésről szóló 2021. 

évi beszámoló azonnal 

A beszámoló elfogadásáról a szolgáltató 

társaság tájékoztatást kapott, további 

intézkedést nem igényel. 

90/2022. (IV. 27.) 

Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei 

gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés 

ellátására szolgáltató kiválasztása azonnal 

A közétkeztetési szolgáltatási és a bérleti 

szerződés a SAPEZOK Kft-vel 2022. április 

28-án megkötésre került. 

91/2022. (IV. 27.) 

Tájékoztatás Kistarcsa 2021. évi 

környezet-állapotáról azonnal Intézkedést nem igényel. 

92/2022. (IV. 27.) 

A településkép védelméről szóló 

40/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítása, a Település 

Arculati Kézikönyv és a településképi 

rendelet monitorozásával kapcsolatos 

főépítészi beszámoló elfogadása azonnal 

A módosítás feltöltésre került az online 

véleményezési felületre, ott határidőn belül 

kifogás nem érkezett. 

93/2022. (IV. 27.) 

Pályázati felhívás elfogadása a 

telekalakítást követően kialakuló 2143 

Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám 

alatti, 151/8 hrsz-ú kivett beépítetlen 

terület művelési ágú ingatlan 

elidegenítése céljából azonnal 

A pályázati felhívás a honlapon, a helyi 

újságban és a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján közzétételre került. 

94/2022. (IV. 27.) 

Döntés Kistarcsa, Boróka úton 

sebességcsökkentő virágláda 

kihelyezéséről 

a 

sebességcsökkentő 

virágládák 

beszerzését 

követően azonnal 

A virágládák megrendelésre kerültek, 

megérkezésüket követően kihelyezésre 

kerülnek.  

 

 

 

 

 
 


