
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Kistarcsa Város Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottságának 2015. március 18-án (szerdán) 17.00 órakor kezdődött 
üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48.) 
 
Jelen vannak: Zsiák Balázs, Juhász József, Csampa Zsolt, Szemán Gergely, Uvacsek 

Csaba, Dőringer Károly képviselők, Csaja János, Bergán János, Hőnis 
István, Czövek László, Szász Péter külsős bizottsági tagok  

 
Polgármesteri Hivatal részéről:  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
 Tomeczné Brancs Katalin igazgatási irodavezető 
 Oldal Erika pénzügyi irodavezető 
 Kaszás Ferencné szerzési irodavezető 
 Juhász István alpolgármester 
 Solymosi Sándor polgármester 
Meghívottak: dr. Mátrai Mihály, ügyvéd megjelent 
 Pálfi Kálmánné, intézményvezető megjelent 
 Ratimovszki Tiborné, intézményvezető megjelent 
 Vernyik József, ügyvezető megjelent 
 Ignéczi József, r.őrnagy megjelent 
 Pintér Mihály, tű.alez. parancsnok képviselték 
 Dr. Bozsó Zoltán, r. dandártábornok képviselték 
  
Az ülés elnöke: Zsiák Balázs 
  
A jegyzőkönyvet Lába Enikő vezeti. 
 
Javasolt napirend: 
 

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 55/2015.   

 
2. Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolója 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 54/2015.   

 
3. Tájékoztató Kistarcsa Város Önkormányzatának aktuális jogi ügyeiről 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 58/2015. 

 
4. Szelektív hulladékválogató kialakítása a KIVÜ Kft. telephelyén, a KIVÜ Kft. 

veszteségének kompenzálása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 65/2015. 
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5. Döntés az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására benyújtandó 
pályázatról 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 79/2015.   

 
6. Gesztenyés Óvoda 2 csoportszobával történő bővítés tervezőjének kiválasztása 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 69/2015.   

 
7. 2015. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása - pótanyag 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 

 
8. Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a közbiztonság növelését szolgáló 

fejlesztések megvalósítására, Bíráló Bizottságba tag delegálása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 75/2015. 

 
9. Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása az "Uszoda fejlesztéshez kapcsolódóan 

uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának elvégzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárással összefüggésben 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 77/2015. 

 
10. Döntés a Gyula Város Önkormányzat gesztorságával indított földgáz energia csoportos 

közbeszerzési eljárás tagságáról 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 74/2015. 
 

11. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás  
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Oldal Erika, Pénzügyi Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 67/2015. 

 
12. Tájékoztatás az Önkormányzat likviditásáról 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Oldal Erika, Pénzügyi Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 68/2015.  

 
13. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, Igazgatási Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 70/2015.   

 
14. A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 61/2015. 
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15. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 59/2015.  

 
16. Kistarcsa Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 71/2015. 

 
17. A Kistarcsai HÉV-megálló területének rendezési lehetőségei 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 60/2015  

 
18. A Kistarcsa, 440/14 hrsz.-ú, állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 56/2015.   

 
19. Kistarcsa belterület 45/5/A/4 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Széchenyi utca 52/C fsz. 4. 

szám  alatt lévő társasházi lakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 66/2015. 

 
20. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 20. sz. alatt található 31812 nm alapterületű ingatlan 

(továbbiakban: Ingatlan) összesen 5000 nm alapterületű területének hasznosítása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 78/2015. 
 

21. Könyvtár és tábor emlékhely tervezőjének kiválasztása   
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 72/2015. 

 
22. Képviselői indítvány megtárgyalása (Uvacsek Csaba, a helyi közútra történő behajtás 

korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának javaslata) 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 73/2015.   

 
23. Aszfaltburkolatú utak kátyúzásához kivitelező kiválasztása  

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 76/2015.   

 
24. Hunyadi utca kiviteli terv tervezőjének kiválasztása 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 63/2015. 
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Zsiák Balázs üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottsági ülés határozatképes, 
jelen van 11 fő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dőringer Károly képviselőt javasolja. A következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. március 18-i ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Dőringer Károly képviselőt választja. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy 
dönt, hogy a 2015. március 18-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Dőringer Károly 
képviselőt választja. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
Zsiák Balázs ismerteti a napirendi pontok sorrendjében tett módosító javaslatait, majd a 
következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottsága elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat a következő 
módosítással: 5. napirendi pontként tárgyalja a „Gesztenyés Óvoda 2 csoportszobával történő 
bővítés tervezőjének kiválasztása” tárgyú napirendet, 6. napirendi pontként tárgyalja a 
„Döntés az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására benyújtandó 
pályázatról” tárgyú napirendet. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat a következő módosítással: 

− 5. napirendi pontként tárgyalja a „Gesztenyés Óvoda 2 csoportszobával történő 
bővítés tervezőjének kiválasztása” tárgyú napirendet, 

− 6. napirendi pontként tárgyalja a „Döntés az Óvodai kapacitásbővítést célzó 
beruházások támogatására benyújtandó pályázatról” tárgyú napirendet. 

 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
Elfogadott, tárgyalt napirend: 
 

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 55/2015.   
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2. Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolója 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 54/2015.   

 
3. Tájékoztató Kistarcsa Város Önkormányzatának aktuális jogi ügyeiről 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 58/2015. 

 
4. Szelektív hulladékválogató kialakítása a KIVÜ Kft. telephelyén, a KIVÜ Kft. 

veszteségének kompenzálása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 65/2015. 

 
5. Gesztenyés Óvoda 2 csoportszobával történő bővítés tervezőjének kiválasztása 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 69/2015.   
 

6. Döntés az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására benyújtandó 
pályázatról 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 79/2015.   

 
7. 2015. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 80/2015.   

 
8. Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a közbiztonság növelését szolgáló 

fejlesztések megvalósítására, Bíráló Bizottságba tag delegálása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 75/2015. 

 
9. Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása az "Uszoda fejlesztéshez kapcsolódóan 

uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának elvégzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárással összefüggésben 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 77/2015. 

 
10. Döntés a Gyula Város Önkormányzat gesztorságával indított földgáz energia csoportos 

közbeszerzési eljárás tagságáról 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 74/2015. 
 

11. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás  
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Oldal Erika, Pénzügyi Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 67/2015. 
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12. Tájékoztatás az Önkormányzat likviditásáról 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Oldal Erika, Pénzügyi Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 68/2015.  

 
13. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, Igazgatási Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 70/2015.   

 
14. A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 61/2015. 

 
15. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 59/2015.  

 
16. Kistarcsa Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 71/2015. 

 
17. A Kistarcsai HÉV-megálló területének rendezési lehetőségei 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 60/2015  

 
18. A Kistarcsa, 440/14 hrsz.-ú, állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 56/2015.   

 
19. Kistarcsa belterület 45/5/A/4 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Széchenyi utca 52/C fsz. 4. 

szám  alatt lévő társasházi lakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 66/2015. 

 
20. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 20. sz. alatt található 31812 nm alapterületű ingatlan 

(továbbiakban: Ingatlan) összesen 5000 nm alapterületű területének hasznosítása 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 78/2015. 
 

21. Könyvtár és tábor emlékhely tervezőjének kiválasztása   
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 72/2015. 
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22. Képviselői indítvány megtárgyalása (Uvacsek Csaba, a helyi közútra történő behajtás 
korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának javaslata) 
Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 73/2015.   

 
23. Aszfaltburkolatú utak kátyúzásához kivitelező kiválasztása  

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 76/2015.   

 
24. Hunyadi utca kiviteli terv tervezőjének kiválasztása 

Előterjesztő: Zsiák Balázs, a Bizottság elnöke 
Előadó: Hadnagy Zsolt, aljegyző 
Előterjesztés sorszáma: 63/2015. 

 
 
1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról 
 
Zsiák Balázs felkéri a rendőrség képviselőjét, hogy pár szóval egészítse ki az írásos 
beszámolót. 
 
Ignéczi József r.őrnagy, őrsparancsnok röviden összegzi a beszámolót és bemutatja Kistarcsa 
városának új körzeti megbízottját Baráti Márk Dániel törzsőrmester személyében. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, majd a következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő 
határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői Rendőrkapitányság 
2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
2. Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolója 
 
Juhász István kérdése van civil tűzoltó szerveződéssel kapcsolatban. 
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Tűzoltó parancsnok képviselője tájékoztatást ad a szerveződés lehetőségével kapcsolatban. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, majd a következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő 
határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolóját.  
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati beszámolóját.  
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
3. Szelektív hulladékválogató kialakítása a KIVÜ Kft. telephelyén, a KIVÜ Kft. 

veszteségének kompenzálása 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd az első határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 29/2015. (II.18.) sz. határozatát, 
egyben úgy dönt, hogy a Képviselő-testület támogatja a KIVÜ Kft. azon szándékát, hogy 
szelektív hulladékválogatót alakítson ki a telephelyén, azzal, hogy a szelektív 
hulladékválogatási tevékenység ellátásához igénybe veendő 3 fő közfoglalkoztatott 
rendelkezésre állása a KIVÜ Kft. által biztosítandó, az illetékes munkaügyi kirendeltségnél 
történő folyamatos pályázás útján.   
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 29/2015. (II.18.) 
sz. határozatát, egyben úgy dönt, hogy a Képviselő-testület támogatja a KIVÜ Kft. azon 
szándékát, hogy szelektív hulladékválogatót alakítson ki a telephelyén, azzal, hogy a 
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szelektív hulladékválogatási tevékenység ellátásához igénybe veendő 3 fő 
közfoglalkoztatott rendelkezésre állása a KIVÜ Kft. által biztosítandó, az illetékes 
munkaügyi kirendeltségnél történő folyamatos pályázás útján.   
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
Zsiák Balázs a második határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-
testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
247/2014. (XII. 17.) sz. határozatát módosítja oly módon, hogy a Képviselő-testület a KIVÜ 
Kft.-nél a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben keletkező veszteségek 
kezelésével kapcsolatos döntését a KIVÜ Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti terv 
koncepciójában foglaltak ismeretében, legkorábban a Képviselő-testület 2015. évi novemberi 
rendes testületi ülésén hozza meg.   
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2014. (XII. 17.) sz. 
határozatát módosítja oly módon, hogy a Képviselő-testület a KIVÜ Kft.-nél a 
hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben keletkező veszteségek kezelésével 
kapcsolatos döntését a KIVÜ Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti terv koncepciójában 
foglaltak ismeretében, legkorábban a Képviselő-testület 2015. évi novemberi rendes 
testületi ülésén hozza meg.   
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
4. Gesztenyés Óvoda 2 csoportszobával történő bővítés tervezőjének kiválasztása 
 
Zsiák Balázs ismerteti, hogy a beszerzési szabályzat alapján a beérkezett ajánlatok bontásra 
kerültek és a Polgármesteri Hivatal előkészítő bizottsága Tóth Tamás (2112 Veresegyház, 
Egressy Béni u. 29.) 3 000 000 Ft+ÁFA összegű ajánlatára tesz javaslatot. Majd mivel nem 
volt kérdés, hozzászólás a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város 
Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatok 
közül, a legkedvezőbb ár alapján a Városi Óvoda Gesztenyés Óvodájának két csoportszobával 
történő bővítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére Tóth Tamás (2112 
Veresegyház, Egressy Béni u. 29.) ajánlatát 3 000 000 Ft + ÁFA összegben elfogadja, 
amennyiben a Képviselő-testület a Városi Óvoda Gesztenyés Óvodájának két csoportszobával 
történő bővítéséről dönt. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert, 
hogy a testületi döntést követően a tervezési szerződést írja alá. 
 



10 
 

Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ár alapján a Városi Óvoda Gesztenyés 
Óvodájának két csoportszobával történő bővítés engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére Tóth Tamás (2112 Veresegyház, Egressy Béni u. 29.) 
ajánlatát 3 000 000 Ft + ÁFA összegben elfogadja, amennyiben a Képviselő-testület a 
Városi Óvoda Gesztenyés Óvodájának két csoportszobával történő bővítéséről dönt. 
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a testületi 
döntést követően a tervezési szerződést írja alá. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
5. Döntés az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására benyújtandó 

pályázatról 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
meghirdetett „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” elnevezésű 
pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani bruttó 74 993 000 Ft támogatási összegre a 
mellékelt pályázati adatlap szerint. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
többlet óvodai férőhelyek kialakítását vállalja a beruházás eredményeként. Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a  3 947 000 Ft önrész összegét a 2015. 
évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19) rendelet 9. §-ban meghatározott felhalmozási célú 
tartalék terhére biztosítja. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, 
hogy a támogatással létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 
évig nem idegeníti el. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázat dokumentációját állítsa össze és a pályázatot határidőben 
nyújtsa be. A Képvői-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani bruttó 74 993 
000 Ft támogatási összegre a mellékelt pályázati adatlap szerint. Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete többlet óvodai férőhelyek kialakítását vállalja a 
beruházás eredményeként. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a  3 947 000 Ft önrész összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015.(II.19) rendelet 9. §-ban meghatározott felhalmozási célú tartalék terhére 
biztosítja. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
támogatással létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 évig 
nem idegeníti el. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázat dokumentációját állítsa össze és a pályázatot 
határidőben nyújtsa be. A Képvői-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő: következő testületi ülés 
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
6. 2015. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd felteszi szavazásra a 2015. 
évi összesített közbeszerzési tervet. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 2015. évi 
összesített közbeszerzési tervet. 
 

A közbeszerzés tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés 

az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

 I. Árubeszerzés      

Csoportos földgáz beszerzés közösségi nyílt 2015. március 

Csoportos villamos energia 
beszerzés 

közösségi nyílt 2015. augusztus 

 II. Építési beruházás      
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Hunyadi út útépítése 748 fm 
hosszúságban  

nemzeti 
 

Kbt. III. rész, 122.§ 
(7) a.) pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás  

 

2015. május 

Uszoda kazánfelújítás, 
ajtócsere nemzeti 

Kbt. III. rész, 122.§ 
(7) a.) pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás  

 

2015. március 

Gesztenyés Óvoda nyílászáró 
csere 

 
nemzeti 

 

Kbt. III. rész, 122.§ 
(7) a.) pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás  

 

2015. április 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 
    

Térfigyelő kamerarendszer 
bővítése 

 
nemzeti 

 

Kbt. III. rész, 122.§ 
(7) a.) pontja szerinti 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás  

 

2015. március 

 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
7. Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a közbiztonság növelését szolgáló 

fejlesztések megvalósítására, Bíráló Bizottságba tag delegálása 
 
Uvacsek Csaba nem ért egyet a közbeszerzési eljárásban meghívott cégek kiválasztásának 
gyakorlatával. Szerinte nem megfelelő a cégek tevékenységi köre. 
 
Kaszás Ferencné Az előkészítő bizottság választja ki a cégeket. A tényleges tevékenységi 
köröket nem mindig tartalmazza a hatályos cégkivonat. 
 
Csampa Zsolt szerint is kétséges a kiválasztott cégek tevékenysége. A cégektől ezután 
kérjünk referenciákat. 
 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet a Polgármesteri Hivatal tisztviselői a Beszerzési Szabályzat 
szerint jártak el a cégek kiválasztásánál, a Polgármesteri Hivatal nem mulasztott. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, majd az első határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő 
határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához a mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott 
ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: PESTOR Biztonságtechnikai és 
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Üzemeltető Kft. (1106 Budapest, Tárna u. 1-3.); Expedifer Információs és Magánbiztonsági 
Kft. (1134 Budapest, Kassák L. u. 70. IX/80.); Office Doktor Kft. (1071 Budapest, Damjanich 
u. 33. 4. em. 2.) Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezésű beruházásra legfeljebb 11 339 
959 Ft + Áfa, azaz bruttó 14 401 748 forintot biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja 
magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen és 
1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához a mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 

− PESTOR Biztonságtechnikai és Üzemeltető Kft. (1106 Budapest, Tárna u. 1-3.) 
− Expedifer Információs és Magánbiztonsági Kft. (1134 Budapest, Kassák L. u. 70. 

IX/80.) 
− Office Doktor Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 33. 4. em. 2.) 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása” megnevezésű beruházásra legfeljebb 11 339 959 Ft + 
Áfa, azaz bruttó 14 401 748 forintot biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja 
magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
Zsiák Balázs a második határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-
testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közbeszerzési Szabályzat I. fejezet 5.(3) bekezdésének megfelelően létrehozott állandó Bíráló 
Bizottságba szakmai szakértőként, Villám Péter műszaki referenst delegálja, Kabai Nándor 
megbízását visszavonja. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2015. (III. 18.) sz. határozat 
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Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat I. 
fejezet 5.(3) bekezdésének megfelelően létrehozott állandó Bíráló Bizottságba szakmai 
szakértőként, Villám Péter műszaki referenst delegálja, Kabai Nándor megbízását 
visszavonja. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
8. Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása az „Uszoda fejlesztéshez kapcsolódóan 

uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának elvégzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárással összefüggésben 

 
Uvacsek Csaba egy újabb céget javasol a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívni, a 
MI-LE Kft-t (1163 Budapest, Thököly út 24.), ügyvezető: Pálinkás Miklós. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, majd a következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő 
határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Uszoda fejlesztéshez 
kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának elvégzése”  
megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához a mellékelt ajánlattételi 
felhívást elfogadja. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Uszoda 
fejlesztéshez kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának 
elvégzése”  megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott 
ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: Fakon Kft. (1095 Budapest, Mester u. 4.); 
A&K Kft. (2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/A.); Stone-Dekor Kft. (2143 Kistarcsa, Külső 
Raktár krt. 1.); MI-LE Épületgépészeti és Energetikai Kft. (1163 Budapest, Thököly út 24.) 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Uszoda fejlesztéshez 
kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának elvégzése”  
megnevezésű beruházásra legfeljebb 16 355 740 Ft + Áfa, azaz bruttó 20 771 790 forintot 
biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja magának azt a jogot, hogy nevezett eljárást 
eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen és 
1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Uszoda fejlesztéshez 
kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának elvégzése”  
megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához a mellékelt ajánlattételi 
felhívást elfogadja. 
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Uszoda fejlesztéshez 
kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának elvégzése”  
megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott ajánlattételi 
felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 

− Fakon Kft. (1095 Budapest, Mester u. 4.) 
− A&K Kft. (2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/A.) 
− Stone-Dekor Kft. (2143 Kistarcsa, Külső Raktár krt. 1.) 
− MI-LE Épületgépészeti és Energetikai Kft. (1163 Budapest, Thököly út 24.) 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Uszoda fejlesztéshez 
kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztésének és ajtócsere megvalósításának elvégzése”  
megnevezésű beruházásra legfeljebb 16 355 740 Ft + Áfa, azaz bruttó 20 771 790 forintot 
biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja magának azt a jogot, hogy nevezett 
eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
9. Döntés a Gyula Város Önkormányzat gesztorságával indítandó földgáz energia 

csoportos közbeszerzési eljárás tagságáról 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata, mint fenntartó, az intézményeit kiszolgáló földgáz energia beszerzése 
vonatkozásában 2015. március 6-án kelt tagfenntartási nyilatkozatát fenntartja, azzal a 
módosítással, hogy az eljárás során az ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix 
RHD + forgalom arányos RHD), ahol a gázdíj fix ár, amely EUR/GJ mértékegységben van 
meghatározva. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata, mint fenntartó, az intézményeit kiszolgáló földgáz energia beszerzése 
vonatkozásában 2015. március 6-án kelt tagfenntartási nyilatkozatát fenntartja, azzal a 
módosítással, hogy az eljárás során az ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + 
fix RHD + forgalom arányos RHD), ahol a gázdíj fix ár, amely EUR/GJ 
mértékegységben van meghatározva. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
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10. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal és az önálló 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti, munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló mellékelt megállapodást. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Polgármesteri 
Hivatal és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti, 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló mellékelt megállapodást.  
 

MUNKAMEGOSZTÁS ÉS  FELE LŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉRŐL 
SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött az önállóan működő és gazdálkodó Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. és a Kistarcsa Város 
Önkormányzat fenntartásában lévő 

• Városi Óvoda ( 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.), 
• Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár (2143 Kistarcsa, 

Szabadság út 48.), 
• Alapszolgáltatási Központ (2143 Kistarcsa, Batthyány út 2/a), 

 (továbbiakban együtt: költségvetési szerv) között, az államháztartási törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben előírt kötelezettség alapján. 
 

I.  
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 

 
1. Az együttműködés célja: a hatékony, szakszerű és takarékos gazdálkodás szervezeti 

feltételeinek megteremtése, mely célokat a Polgármesteri Hivatal elsősorban 
érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági 
folyamatokba épített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosít. 

 
2. Az együttműködés nem csorbíthatja a költségvetési szerv szakmai, döntésjogi rendszerét, 

önálló gazdálkodását, önálló jogi felelősségét. 
 
3. A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szerv II. pontban meghatározott pénzügyi-

gazdasági és munkaügyi feladatait látja el. 
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4. A Polgármesteri Hivatal a gazdasági szervezetén (továbbiakban pénzügyi iroda) keresztül 
biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. 

 
5. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kölcsönösen egymás rendelkezésére 

bocsátják azokat a dokumentumokat, információkat, melyek a feladataik jogszerű és 
hatékony ellátásához szükségesek. 

 
6. Polgármesteri Hivatal teljes körűen felel abban a tekintetben, hogy a költségvetési 

szervek valódi gazdasági eseményeinek megfelelően kerüljön a főkönyvi könyvelés 
kialakításra, valamint a főkönyvi szintű könyvvezetés célszerűségéért, 
szabályszerűségéért, a számszaki egyezőségekért a jogszabályok, valamint az 
Képviselő-testület– mint irányító szerv- által meghatározott alapelvek érvényesítéséért. 

 
7. A költségvetési szerv vezetője (továbbiakban az Intézményvezető) , II. pontban rögzített 

pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy(eket) köteles kijelölni. 
 
8. A felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük során a mindenkor hatályos 

joganyag és a hozzá kapcsolódó rendelkezések alapján járnak el, magában foglalva 
különösen: 

•  a mindenkori költségvetési törvény, 
•  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
• a számvitelről szóló  2000. évi C. törvény, 
• az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet,  
• az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 
• a költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggő egyéb központi vagy helyi 

jogszabályok és rendelkezések, továbbá a költségvetési szervekre vonatkozó helyi 
szabályzatok. 

 
9. Az önkormányzati szinten egységes számviteli rendszer megvalósítása érdekében a 

költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal közös számviteli politikát, 
számlarendet alkalmaznak, valamint egyeztetés alapján közösen alakítják ki és 
kötelezően alkalmazzák a pénzügyi- gazdálkodási feladatait szabályzó 

• Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési szabályzatot, 
• Beszerzési szabályzatot,  
• Eszközök és források leltározási és leltárkészítési rendjét, 
• Eszközök és források értékelési szabályzatát, 
• Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, 
• Pénzkezelési szabályzatát, 
• Önköltség számítási szabályzatát, 
• Bizonylati rend és bizonylat albumról szóló szabályzatát, 
• Belső ellenőrzési kézikönyvét, 
• Ellenőrzési nyomvonalát. 
 

 
II.  

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI,  
FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN 
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1. Az éves költségvetés tervezése 
 

1.1. Évenként, a tárgyévi költségvetési rendelettervezet összeállítását megelőzően, a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője és a költségvetési szerv vezetője (illetve 
gazdasági feladatokat ellátó munkatársa) részvételével megtartott szakmai egyeztetést 
követően, a Polgármesteri Hivatal előkészíti a költségvetési szervre vonatkozó 
költségvetési tervezési táblázatokat. A tervezési táblák tartalmazzák a múlt évi várható 
teljesítés adatokat, az elemi költségvetésre vonatkozóan a jogszabályokban és a Magyar 
Államkincstár által közzétett mindenkori költségvetési útmutatóban kiadott 
részletezettségben. A pénzügyi irodavezető - a költségvetésről szóló rendelettervezet 
elkészítésére vonatkozó legfontosabb határidőket ütemezve- körlevélben értesíti az 
intézményvezetőket, egyúttal rendelkezésre bocsátja a tervezési táblákat. A körlevél 
tartalmazza az elemi költségvetések tervezéséhez szükséges legfontosabb információkat, 
a tárgyévi központi költségvetési törvénytervezet számát, és a Képviselő-testület által 
jóváhagyott koncepcionális tervezési irányelveket (amennyiben a testület hozott ilyen 
tartalmú határozatot), továbbá az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott 
költségvetési szerveket érintő döntéseket.   
 

1.2.  A mindenkori költségvetési törvény kihirdetését követően az abban foglaltak alapján, a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője által megadott tartalmi és formai 
irányelvek szerint, a költségvetési szerv elkészíti az elemi költségvetési tervet, melyet a 
pénzügyi iroda kijelölt munkatársa számszaki szempontból ellenőriz. A költségvetési 
szerv vezetője által elkészített elemi költségvetési tervet a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodavezetője szakmai szempontok szerint (előző évi teljesítés adatokkal 
összevetve, jogszabály változásokat figyelembe véve stb.) ellenőrzi. 
 

1.3. A Polgármesteri Hivatal jegyzője által kezdeményezett egyeztető tárgyalásra a 
költségvetési szerv a megadott szempontok alapján összeállított, ellenőrzött, elemi 
költségvetéssel együtt, a felmerülő többlet igényt külön kimutatásban benyújtja. 
 

1.4. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője legkésőbb a költségvetési rendelet-
tervezet Képviselő-testület elé terjesztését megelőző 15. napig elkészíti az önkormányzat 
költségvetési rendelete tervezetét, amely elkülönítve tartalmazza az intézmények elemi 
költségvetését meghatározó kiemelt előirányzatokat. Az egyeztető tárgyaláson a 
költségvetési szerv vezetője (ha a költségvetési szerv a gazdasági feladatok ellátására 
ügyintézővel is rendelkezik, azzal együtt) vesz részt. 
 

1.5. Az egyeztető tárgyalás alapján a költségvetési szerv vezetője gondoskodik az esetleges 
módosítások átvezetéséről. Az egyeztető tárgyalások eredményéről jegyzőkönyv készül, 
mely tartalmazza a költségvetési szerv számára irányadó kiemelt előirányzatokat. A 
Képviselő-testület által jóváhagyott tárgyévi költségvetési rendelet költségvetési szervre 
vonatkozó keretösszegeire tekintettel, a költségvetési szerv vezetője a rendelet 
jóváhagyását követő 15 napon belül elkészíti a részletes elemi költségvetését és megküldi 
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája részére. Az Intézmények elkészített elemi 
költségvetéseit a Polgármester hagyja jóvá, a pénzügyi irodavezető javaslatának 
figyelembe vételével. 
 

1.6. Elemi költségvetés magában foglalja 
1.6.1. a kiadási és bevételi előirányzatokat kormányzati funkciónként, rovatonkénti 

bontásban, rövid szöveges indoklással, 
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1.6.2. személyi juttatások részelőirányzatai közül a rendszeresen előforduló juttatásokat 
jogcím szerinti bontásban a munkavállalók foglalkoztatására irányadó jogszabálynak 
megfelelő fizetési osztályok szerinti bontásban, az egyéb juttatásokat szöveges 
indoklással, 

1.6.3. az összesítő táblázatot. 
 

2. Előirányzatok felhasználása 
 
2.1. A tárgyévi költségvetésről szóló rendelettel a költségvetési szervekre megállapított 

kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül 
meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre 
jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani célonként 
3000 eFt összeg erejéig.  

 
2.2. A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan 

maga után az irányító szervtől kapott költségvetési támogatás, finanszírozás növekedését, 
ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is 
csökkenteni kell. 

 
2.3. A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési 

ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni, a likviditás folyamatos biztosítására 
tekintettel. 

 
2.4. Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli 

működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 
rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi működési 
bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi 
előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban 
meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a 
bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv ill. 
Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. Az előbbiek szerint végrehajtott 
előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, 
sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője az e pont szerinti 
előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú 
kötelezettséget nem vállalhat. 

 
2.5. A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – 

illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a 
forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a 
Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik. 

 
2.6. A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzaton és/vagy 

rovatokon belüli módosítását a jelen megállapodás 1. számú mellékletében rögzített 
adatlapon kell dokumentálni. A saját hatáskörű előirányzat módosítást minden esetben a 
pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy aláírását követően vezethető át a számviteli 
nyilvántartásokon. 

 
2.7. Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetőjének kötelessége javasolni a költségvetési 

szerv kiemelt előirányzatainak felülvizsgálatát az alábbi esetekben: 
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a) a költségvetési szerv az előírt kiemelt és részelőirányzatok keretein felül kíván 
gazdálkodni, kötelezettséget vállalni, 

b) a költségvetési szerv az előírt előirányzatok keretein belül előre nem látható, előre 
nem tervezhető okok miatt nem képes feladatait az előirányzatok szerint ellátni, 

c) a költségvetési szerv működési keretein belül olyan jelentős feladatváltozás, 
feladatelmaradás, szerkezeti változás keletkezik, amely jelentős mértékben kihat a 
költségvetési kiemelt előirányzatokra, 

d) a költségvetési szerv elemi költségvetése teljesítése analitikusan nem alátámasztható, 
az előirányzat-felhasználása azt nem támasztja alá. 

 
2.8.  A költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt és a szabad pénzmaradványát a 

Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája a beszámoló készítést megelőzően felülvizsgálja, 
a tárgyévet követően a Képviselő-testület, a zárszámadási rendeletével egyidejűleg 
tárgyalja és hagyja jóvá a költségvetési szerv felhasználható szabad maradványát. 

 
3. Felelősségvállalás 
 

3.1. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a költségvetési szerv vezetője 
gyakorolja. A kötelezettségvállalás során - az arra jogosult személy- intézkedést tesz 
jellemzően munka, szolgáltatás elvégzésére, az áruszállítás megrendelésére és egyben 
kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munka, illetve teljesítés után a megállapodás 
szerinti ellenérték kifizetésre kerüljön. 

 
3.2. Az ellenjegyzésre jogosultaknak, az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, 

hogy a kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, valamint a 
kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó vizsgálat megtörtént. Ellenjegyzésre 
minden esetben a kötelezettségvállalást megelőzően kerülhet sor, pénzügyi ellenjegyzésre 
jogosultak a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője és az általa írásban kijelölt 
személy. 

3.3. A teljesítés szakmai igazolása a kiadások elrendelése (utalványozása) előtt történik. Az 
adott gazdasági eseményt ellenőrizni kell, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumában 
vállalt kötelezettségek teljesítése megfelelő-e és megalapozza-e a kiadások teljesítését. 
Szakmai teljesítésigazolásra az Intézményvezető, vagy az általa írásban meghatalmazott 
munkatárs jogosult. 

 
3.4. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az alaki követelményeket betartották-e. 
Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője vagy az általa írásban 
meghatározott személy végzi.  

 
3.5. Utalványozásra a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott 

munkatárs jogosult. 
 
3.6. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, valamint a teljesítés igazolás,  

érvényesítés feladatainak részletes eljárásrendjét polgármesteri és jegyzői együttes utasítás 
tartalmazza. 

 
4. Az ellenőrzési kötelezettség 
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4.1. A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a folyamatba épített előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés kialakításáról, annak hatékony működtetéséről, 
fejlesztéséről, valamint a Polgármesteri Hivatal közreműködésével köteles az ’ Ellenőrzési 
nyomvonal” elnevezésű belső szabályzatban megfogalmazott ellenőrzési feladatok 
ellátására. Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv tervezési-pénzügyi lebonyolítási 
és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal 
szemléltetett leírását is tartalmazza. 

 
4.2. A költségvetési szerv vezetője a Polgármesteri Hivatal közreműködésével köteles a 

kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési 
rendszert működtetni, a kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni 
azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a 
kockázatokat. 

 
4.3. A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének 

eljárásrendjét kialakítani. 
 
4.4. A költségvetési szervekre vonatkozóan az Önkormányzat nevében kötött szerződés 

alapján megbízott belső ellenőr vizsgálja és értékeli a folyamatba épített előzetes, utólagos 
és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és 
szabályzatoknak való megfelelését, valamint a FEUVE rendszerek javítása, és 
továbbfejlesztése érdekében megállapításokat, ajánlásokat tesz, elemzéseket és 
értékeléseket készít, tekintettel a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési 
tervben meghatározottakra. 

 
5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai 
 
5.1. A költségvetési szerv önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. E jogkörben 

kötelezettséget vállal, munkáltatói jogokat gyakorol, a költségvetési rendeletben 
jóváhagyott kiemelt előirányzatra tekintettel a rovatok között átcsoportosíthat.  

 
5.2. A költségvetési szerv nem rendszeres kifizetéseinek számfejtését az intézmény végzi. Az 

intézmény köteles a nem rendszeres kifizetések listáját a Magyar Államkincstárnak történő 
megküldésével egyidejűleg a pénzügyi iroda részére is eljuttatni.   

 
5.3. A költségvetési szerv a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott  

álláshely kerettel önállóan gazdálkodik. 
 
5.4. A költségvetési szerv tekintetében az Intézményvezető - vagy az általa megbízott 

alkalmazottja - látja el a munkaügyi-igazgatási feladatokat. A költségvetési szerv vezetője 
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, a polgármester - 
mint munkáltató-, döntéseivel kapcsolatos dokumentumokat és kapcsolódó 
nyilvántartásokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője készíti/végzi. 

 
6. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
6.1. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája a költségvetési szerv esetében köteles 

gondoskodni az analitikus kötelezettségvállalás és előirányzat-felhasználás nyilvántartás 
vezetéséről, amelyekből megállapítható, tárgyévre és az elkövetkező évekre vonatkozóan 
az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége, valamint az előirányzat maradvány is. 
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Az intézmények elemi költségvetésében rögzített, saját intézményi működési bevételekkel, 
ellátási díjakkal kapcsolatos követelések nyilvántartását az intézményvezető által kijelölt 
alkalmazott végzi, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője szakmai irányításával. 
Az e pontban meghatározott nyilvántartások vezetése a CT Ecostat program megfelelő 
moduljának alkalmazásával biztosított. 

 
6.2. A Polgármesteri Hivatal az elemi költségvetés jóváhagyását követően költségvetési 

szervenként felfekteti az előirányzat-nyilvántartást. Kiemelt előirányzatonként, 
megszervezi a könyveléssel, költségvetéssel és egyéb pénzügyi elszámolásokkal 
kapcsolatos analitikus nyilvántartások év eleji újranyitását és azok további folyamatos 
vezetését. Az e pontban meghatározott nyilvántartások vezetése a CT Ecostat program 
megfelelő moduljának alkalmazásával biztosított. 

 
6.3. A Polgármesteri Hivatal naprakészen vezeti a költségvetési szerv vonatkozásában a 

számviteli nyilvántartásokat, ellátja a könyvviteli feladatokat a CT Ecostat program 
alkalmazásával. 

 
6.4. A Polgármesteri Hivatal vezeti az értékben (is) nyilvántartott tárgyi eszközök analitikáját, 

a CT Ecostat program megfelelő moduljának alkalmazásával. 
 
6.5. A kis értékű tárgyi eszközök, készletek és élelmiszerek kezelése, analitikus nyilvántartása 

a költségvetési szerv(ek) feladata. 
 
6.6. A Polgármesteri Hivatal - a költségvetési szervvel közösen végrehajtott leltározást 

követően- elkészíti a leltárértékelést, kimutatást készít a nyilvántartások és a tényleges 
készletek közötti eltérésekről. 

 
6.7. A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa a költségvetési szervvel együtt elvégzi az 

év végi leltárfelvitelt, közreműködik a leltárak összesítésében. 
 
6.8. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Polgármesteri 

Hivatal vonatkozó belső szabályzata alapján történik, ennek figyelembevételével a 
költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal közösen előkészíti és végrehajtja az 
esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok előírásszerű bizonylatolásáról. 

 
6.9. A pénzügyi iroda végzi a Magyar Államkincstár útján a feladatmutató alapján 

megállapított állami hozzájárulások és állami támogatások előirányzatának igénylését, a 
lemondást illetve a pótlólagos igénybenyújtást, az Intézményvezetők adatszolgáltatása 
alapján. Az állami támogatás igényelt feladatmutatóinak alakulását a költségvetési 
szerv(ek) által vezetett nyilvántartások rögzítik. A nyilvántartások adattartalmáért az 
Intézményvezető felelős.  

 
6.10. A Polgármesteri Hivatal köteles a költségvetési szervek részére a szakmai jelentési 

kötelezettségük teljesítéséhez az általa kezelt adatokat, információkat haladéktalanul 
átadni. 

 
6.11. A költségvetési szerv az általa készített és benyújtott pályázatokból, támogatási 

igénylésekből köteles annak benyújtással egyidejűleg egy példányt a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodája részére benyújtani.  
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6.12. A költségvetési szerv önállóan csak bevétel beszedésére jogosult a vonatkozó 
Pénzkezelési szabályzatban meghatározott részletes eljárásrendben. A számlázott és 
beszedett térítési díjak és egyéb intézményi bevételek esetében a számla második 
példányát a költségvetési szerv őrzi, a számlaösszesítőt átadja a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi ügyintézőjének. Minden más esetben a Polgármesteri Hivatal végzi a számlázási 
tevékenységet és a kimenő számlákról nyilvántartást vezet. A beszedett bevételekből az 
Intézmény kiadást nem teljesíthet. 

 
6.13. Az intézmények a költségvetésben engedélyezett létszámukról kötelesek, olyan létszám- 

és bérnyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a személyi juttatás előirányzatából 
származó tartós kötelezettség, illetve az átmeneti megtakarítás. 

 
6.14. A pénzügyi iroda feladata a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. 
 
7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje 
 
7.1. A költségvetési szerv felméri pénzeszköz szükségletét és a tervezett igénybe vételt 

megelőző 2 munkanappal előre jelzi pénzigényét a pénzügyi iroda pénztárosi feladatait 
ellátó munkavállalója felé. A költségvetési szervek önálló bankszámlával és ahhoz 
kapcsolódóan önálló házi pénztárral rendelkeznek. A pénztárosi feladatokat és a házi 
pénztár kezelésével kapcsolatos valamennyi feladatot a Polgármesteri Hivatal által, 
pénztárosi munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő végzi. A pénzkezelésre vonatkozó 
részletes eljárásrendet, szabályokat a polgármesteri és jegyzői együttes utasításba foglalt 
Pénzkezelési szabályzat rögzíti, mind az Polgármesteri Hivatal mind pedig a költségvetési 
szervek vonatkozásában.  

 
7.2. A Polgármesteri Hivatal végzi a költségvetési szervek, mint önálló bankszámla 

tulajdonosok számlái terhére indítandó tranzakciók lebonyolítását, a Pénzkezelési 
szabályzatban meghatározottak szerint. A munkamegosztás ezen formája nem jelenti a 
kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítés igazolási jogkör korlátozását, azt 
minden esetben az Intézményvezető vagy általa meghatalmazott személy jogosult 
gyakorolni .  

 
 
8. Beszámolási kötelezettség 
 
8.1. A költségvetési szervek tárgynegyedévenként időközi mérlegjelentés, és havonta időközi 

költségvetési jelentés (pénzforgalmi jelentés) készítésére kötelezettek. Ezen jelentéseket a 
3/2014.(I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott időpontig kell a Magyar Államkincstár 
illetékes Területi Igazgatóságához megküldeni. A jogszabály által meghatározott 
határidőben és tartalommal a beszámolási feladatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
irodája teljesíti. A beszámoláshoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal által a költségvetési 
szervtől kért adatszolgáltatásokat az Intézményvezető felelőssége határidőben teljesíteni. 

 
8.2. A költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályok alapján éves beszámoló készítésére 

kötelezettek. A beszámoló összeállítása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája feladata. A 
beszámolóval összefüggésben a költségvetési szerv intézményvezetője köteles saját 
szöveges indoklását a Polgármesteri Hivatalhoz legkésőbb a zárszámadási rendelet tervezet 
képviselő-testület elé terjesztését megelőző 30 nappal korábban eljuttatni. A jogszabályban 
foglalt beszámolási, adatszolgáltatási határidőkre a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
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irodavezetője köteles minden esetben időben felhívni az Intézményvezetők figyelmét. A 
zárszámadási rendelet tervezethez kapcsolódóan szöveges indokolásában kell azokat a 
tényezőket ismertetni, melyek befolyásolták az ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok 
tervezettől eltérő felhasználását, azokat a rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek 
a költségvetési szervek pénzügyi-, vagyoni helyzetére hatással voltak. 

 
8.3. A költségvetési szervek által ellátott feladatok tekintetében az Önkormányzatot megillető 

állami támogatások igénylését, a feladatmutatók változásából adódó esetleges lemondásokat 
a Polgármesteri Hivatal továbbítja a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatósága 
felé. Az Önkormányzat által ellátandó feladatokhoz biztosított állami támogatások 
igénylése/lemondása jogszabályban meghatározott határidejére a pénzügyi iroda vezetője 
minden esetben köteles felhívni az Intézményvezetők figyelmét, illetve a költségvetési szerv 
rendelkezésére bocsátani az adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványokat. Az 
intézmények által szolgáltatott adatok vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal –a pénzügyi 
irodavezető által- az alábbi ellenőrzéséket köteles elvégezni:  

• a rendelkezésére álló oktatási statisztikai adatok összevetése az intézményi 
adatszolgáltatással,  

• számszaki ellenőrzés elvégzése a rész és összesítő adatok vonatkozásában.  
 

Amennyiben az intézményi adatszolgáltatás jelentős összegű lemondás/pótlólagos igénylést 
tartalmaz valamely feladatmutató vonatkozásában, úgy az Intézményvezetőt minden esetben 
az adatok szöveges indokolásra kell felhívni.  

 
 
9. Információáramlás, információszolgáltatás 
 

9.1.  A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek közötti megállapodás alapja a 
megfelelő, teljes körű információáramlás, megvalósítása mindkét költségvetési szerv 
vezetőjének és munkatársainak kötelessége. 

9.2. A hatékony információáramlás elősegítése érdekében a Polgármesteri Hivatal és 
költségvetési szervek közötti kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus formában 
történik. 

 
9.3. A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa – az első tárgynegyedév kivételével – 

minden tárgyhót követő 20. napig pénzforgalmi információt küld a költségvetési szervek 
vezetőinek az elemi költségvetésében meghatározott kiemelt előirányzatok és rovatok 
teljesítéséről. Az első negyedév vonatkozásában az előirányzat felhasználásról szóló 
információt a tárgyév április 20-ig kell az Intézményvezetők részére rendelkezésre 
bocsátani. 

 
10. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási feladatok bonyolítása 
 
10.1. A költségvetési szervek által használt önkormányzati tulajdonú vagyon nyilvántartását a 

Polgármesteri Hivatal végzi. A nyilvántartott tárgyi eszközök vonatkozásában a pénzügyi 
iroda elszámolja a jogszabályban meghatározott értékcsökkenéseket, előkészíti, az 
intézménnyel közösen végrehajtja a leltározási tevékenységet. A leltározás eredményeként 
elvégzi a szükséges dokumentációk kiállítását. A költségvetési szerv által 
hasznosított/bérbeadott helyiségek vonatkozásában az Intézményvezető által rendelkezésre 
bocsátott szerződés szerint elvégzi a számlázási, feladatokat. A költségvetési szervnek a 



25 
 

használatába adott vagyonnal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az önkormányzati 
vagyonról, és vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet rögzíti. 

 
10.2.A munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok költségvetési szervenkénti ellátásáról a 

költségvetési szervek önálló  szolgáltatási szerződések alapján gondoskodnak. 
 
10.3. A költségvetési szerv feladata a használatába adott vagyon állagának megőrzése, 

karbantartása, a Polgármesteri Hivatallal közös feladata az építési, beruházási, felújítási 
igények összeállítása.  

 
10.4. A költségvetési szerv gondoskodik a tárgyi eszközök beszerzésének - építési 

beruházások és építési jellegű felújítások kivételével- teljes lebonyolításáról, amennyiben 
az ehhez szükséges fedezet a szerv elemi költségvetésében biztosított. A beszerzésekre 
alkalmazza jelen megállapodás I. fejezet 9. pontjában  hivatkozott beszerzési szabályzat 
rendelkezéseit. 

 
10.5. A tárgyévi költségvetésben a költségvetési szervet érintő tervezett építési beruházások, 

felújítások koordinálását, ellenőrzését minden esetben a Polgármesteri Hivatal illetékes 
szervezeti egysége a városüzemeltetési iroda látja el. 

 
10.6. A napi fenntartási, üzemeltetési,  karbantartási feladatokat a költségvetési szerv saját 

elemi költségvetésének terhére köteles biztosítani.  
 

Kistarcsa, 2015.  
 

 
       Ratimovszky Tiborné                          Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

 Városi Óvoda Vezetője            jegyző 
 
 
                   Pálfi Kálmánné            Szilárdi László 
          Alapszolgáltatási Központ                                      Városi Művelődési, Sportközpont és 

                       Vezetője                                                               Könyvtár Vezetője 
 
 
 
Jóváhagyó záradék 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015.(..) számú határozatával a 
munkamegosztási megállapodást jóváhagyta, egyidejűleg az  66/2014. (III.26.) Képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodás hatályát veszti. 
 
Kistarcsa,2015. ……… 

 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

jegyző  
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
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11. Tájékoztatás az Önkormányzat likviditásáról 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2015. március havi likviditásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2015. március havi likviditásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Oldal Erika, pénzügyi irodavezető 
 
 
12. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Juhász József túl magasnak tartja az emelést. 
 
Csampa Zsolt tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta a 
rendelet módosítást, mindenki támogatta,  az Igazgatási Irodától megfelelő, megnyugtató 
tájékoztatást kaptak. 
 
Tomeczné Brancs Katalin ismerteti, hogy a rendelet mellékletét képezi az étkeztetés a 
szállítás és a házi segítségnyújtás esetében alkalmazható csökkentés mértéke, így 
kisjövedelműek (37 000 Ft alatt) esetében 100% is lehet a kedvezmény. Az étkeztetés és 
szállítás esetében a száz százalékot csak a 130 001 Ft feletti jövedelműeknek kell 
megfizetniük. A házi segítségnyújtás esetében a felső jövedelemhatár 140 001 Ft, míg az 
időskorúak nappali ellátása esetében 140 001 Ft. Olyan kedvezményeket próbáltak 
kidolgozni, hogy lehetőleg ne veszítsenek ügyfeleket. Talán 10-15 fő akinek a jövedelme 
meghaladja a 140 000 Ft. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, majd a következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
34/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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73/2015. (III. 18.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
13. Tájékoztató Kistarcsa Város Önkormányzatának aktuális jogi ügyeiről 
 
Dr. Mátrai Mihály  ismerteti a tájékoztató beküldése után bekövetkezett változásokat. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktuális jogi ügyekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktuális jogi ügyekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
14. A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
Uvacsek Csaba túl enyhének találja az üzemképtelen, közterületen lévő gépkocsik 
bírságolását. Olyan rendeletet kellene alkotni, mely szerint elszállíttathatja az Önkormányzat 
a huzamosabb ideig veszteglő gépjárműveket. 
 
Zsiák Balázs kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg , hogy milyen szigorítási 
lehetőségek vannak és a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város 
Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
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rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. A Bizottság felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy vizsgálja meg az üzemképtelen, és/vagy hatósági engedéllyel, és/vagy hatósági 
jelzéssel nem rendelkező járművek közterületen történő tárolás szabályainak szigorítási 
lehetőségeit. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterületek rendjéről szóló 24/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.  
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az üzemképtelen, 
és/vagy hatósági engedéllyel, és/vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 
közterületen történő tárolás szabályainak szigorítási lehetőségeit. 
 
Határid ő: következő testületi ülés, illetve az áprilisi bizottsági ülés 
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
15. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kéri a felvételét a Mária Út 
Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), 
intézményi tagként, egyúttal felkéri a Polgármestert a Tagfelvételi kérelem (1. számú 
melléklet) aláírására. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
10.000 Ft/év tagdíj kerüljön befizetésre az Egyesület részére. A fedezet Kistarcsa Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II. 19.) számú rendeletében, az 
egyéb dologi kiadások között rendelkezésre áll. Kistarcsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az Önkormányzat teljes körű képviseletét az 
Egyesületben Solymosi Sándor, polgármester látja el. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kéri a felvételét 
a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: 
Egyesület), intézményi tagként, egyúttal felkéri a Polgármestert a Tagfelvételi kérelem 
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(1. számú melléklet) aláírására. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 10.000 Ft/év tagdíj kerüljön befizetésre az Egyesület részére. A fedezet 
Kistarcsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II. 19.) 
számú rendeletében, az egyéb dologi kiadások között rendelkezésre áll. Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az Önkormányzat teljes 
körű képviseletét az Egyesületben Solymosi Sándor, polgármester látja el. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
16. Kistarcsa Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos 

döntés 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a készülő Kistarcsa Város 
Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata és módosítása során nem tartja szükségesnek 
a környezeti vizsgálat készítését, mivel a településrendezési eszközök felülvizsgálatára 
elsősorban a magasabb rendű jogszabályoknak való megfeleltetés miatt volt szükség, és a 
tervezett módosítások is csak kisebb hatású pontosítások, valamint a környezetre jelentősebb 
hatású projekt kialakítását a tervezet nem tartalmazza. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről 15 napon belül tájékoztassa a közigazgatási szerveket és a 
nyilvánosságot. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a készülő Kistarcsa 
Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata és módosítása során nem tartja 
szükségesnek a környezeti vizsgálat készítését, mivel a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatára elsősorban a magasabb rendű jogszabályoknak való megfeleltetés 
miatt volt szükség, és a tervezett módosítások is csak kisebb hatású pontosítások, 
valamint a környezetre jelentősebb hatású projekt kialakítását a tervezet nem 
tartalmazza. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 15 napon 
belül tájékoztassa a közigazgatási szerveket és a nyilvánosságot. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
17. A Kistarcsai HÉV-megálló területének rendezési lehetőségei 
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Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága a Kistarcsai HÉV-megálló területének rendezési lehetőségeiről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen és 
1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága a Kistarcsai HÉV-megálló területének rendezési lehetőségeiről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
18. A Kistarcsa, 440/14 hrsz.-ú, állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adása 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 
13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
vagyonkezelésében lévő Kistarcsa, 440/14 helyrajzi számon felvett, kivett közterület 
megnevezésű, 526 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. Az ingatlant Kistarcsa Város Önkormányzata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott településfejlesztés és településrendezés, valamint a 2. pontjában meghatározott 
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni, és településfejlesztés keretében, az Önkormányzat és a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ között létrejött G-2/001403-5/2013. sz. Bérleti szerződés alapján 
megvalósult gyalogjárda fenntartása céljára kívánja felhasználni. Kistarcsa Város 
Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a 
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. A Képviselő-testület 
nyilatkozik, hogy az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / 
Natura 2000 védettség alatt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kistarcsa, 440/14 helyrajzi számon felvett, kivett közterület megnevezésű, 526 m2 területű 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, valamint, hogy a 
vonatkozó ingyenes önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos megállapodást aláírja. 



31 
 

 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő Kistarcsa, 440/14 helyrajzi számon 
felvett, kivett közterület megnevezésű, 526 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az ingatlant Kistarcsa Város 
Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés és 
településrendezés, valamint a 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés 
(köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és 
településfejlesztés keretében, az Önkormányzat és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ között létrejött G-2/001403-5/2013. sz. Bérleti szerződés alapján megvalósult 
gyalogjárda fenntartása céljára kívánja felhasználni. Kistarcsa Város Önkormányzata 
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. A Képviselő-testület nyilatkozik, 
hogy az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000 védettség alatt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kistarcsa, 440/14 helyrajzi számon felvett, kivett közterület megnevezésű, 526 m2 
területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 
az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, 
valamint, hogy a vonatkozó ingyenes önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos 
megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
19. Kistarcsa belterület 45/5/A/4 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Széchenyi utca 

52/C fsz. 4. szám  alatt lévő társasházi lakás bérbeadására kiírt pályázat elbírálása 
 
Hadnagy Zsolt ismerteti, hogy négy pályázat érkezett, ezeket bontja most fel a Bizottság. A 
pályázati feltételeket kell figyelembe venni. A bizottság felbontja a pályázatokat és ismerteti 
az adatokat első pályázó: Keresztes Apollónia, 40 000 Ft/hó-t ajánl bérleti díjként, 60 nap 
felújítási határidőt vállal, kauciót nem ajánl fel. A második pályázó Balogh Anikó, 40 000 
Ft/hó-t ajánl bérleti díjként, 60 nap felújítási határidőt vállal, kauciót nem ajánl fel. A 
harmadik pályázó: Nagy Péterné, 40 000 Ft/hó-t ajánl bérleti díjként, felújítási határidőt nem 
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vállal és a kaucióra ő sem tér ki. A negyedik Rimóczi Károly, 50 000 Ft/hó-t ajánl bérleti 
díjként és elfogadja a pályázatban előírt feltételeket. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága (a továbbiakban: „Bizottság”) Rimóczi Károly pályázó pályázatát nyertes 
ajánlatnak nyilvánítja, egyben a Kistarcsa belterület 45/5/A/4 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, 
Széchenyi utca 52/C. fsz. 4. szám alatt lévő társasházi lakás bérleti díját összesen 50 000 Ft 
összegben, a kaució mértékét egy havi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg. A 
Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak és a hirdetménynek megfelelő bérleti 
szerződést Rimóczi Károllyal kösse meg.  
 
Szavazáskor 11 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága (a 
továbbiakban: „Bizottság”) Rimóczi Károly pályázó pályázatát nyertes ajánlatnak 
nyilvánítja, egyben a Kistarcsa belterület 45/5/A/4 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, 
Széchenyi utca 52/C. fsz. 4. szám alatt lévő társasházi lakás bérleti díját összesen 50 000 
Ft összegben, a kaució mértékét egy havi bérleti díj összegének megfelelően állapítja 
meg. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak és a hirdetménynek 
megfelelő bérleti szerződést Rimóczi Károllyal kösse meg.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
SZÜNET! 
 
Hőnis István külsős bizottsági tag elhagyta a tanácstermet, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság létszáma 10 fő. 
 
 
20. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatt található 31812 m² alapterületű 

ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) összesen 5 000 m² alapterületű területének 
hasznosítása 

 
Uvacsek Csaba javasolja, hogy 100 000 Ft/hó helyett 150 000 Ft/hó legyen a bérleti díj. 
 
Hadnagy Zsolt ez az összeg egy előre megállapított négyzetméter ár beszorozva a terület 
nagyságával. 
 
Zsiák Balázs javasolja a magasabb bérleti díj megállapítását. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, majd a következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő 
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határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az MVM Országos 
Villamostávvezeték Zrt.-nek bérbe adja Kistarcsa Város Önkormányzat tulajdonát képező, 
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatt található 31812 m² alapterületű ingatlan 
összesen 5 000 m² alapterületű területét 4 hónap határozott időtartamra, 150 000 Ft/hó bérleti 
díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést 
aláírja. 
 
Szavazáskor 10 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 9 igen és 1 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az MVM Országos 
Villamostávvezeték Zrt.-nek bérbe adja Kistarcsa Város Önkormányzat tulajdonát 
képező, 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatt található 31812 m² 
alapterületű ingatlan összesen 5 000 m² alapterületű területét 4 hónap határozott 
időtartamra, 150 000 Ft/hó bérleti díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja. 
 
Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az MVM 
Országos Villamostávvezeték Zrt.-vel állapodjon meg a Kistarcsa Város Önkormányzat 
tulajdonát képező, 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatt található 31812 m² 
alapterületű ingatlan összesen 5 000 m² alapterületű terület bérleti díjáról.  
 
Szavazáskor 10 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 
az MVM Országos Villamostávvezeték Zrt.-vel állapodjon meg a Kistarcsa Város 
Önkormányzat tulajdonát képező, 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatt 
található 31812 m² alapterületű ingatlan összesen 5 000 m² alapterületű terület bérleti 
díjáról.  
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Határid ő: következő testületi ülés  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
21. Könyvtár és tábor emlékhely tervezőjének kiválasztása 
 
Hadnagy Zsolt öt cégtől kértünk árajánlatot a tervezésre, a legolcsóbb ajánlatot adó cég a 
Kiszugló Kft amely 7 800 000 Ft. A többi ajánlat lényegében kicsúszik vagy a fedezettből 
vagy a közbeszerzési értékhatárból. 
 
Uvacsek Csaba javasolja, hogy újból írják ki a pályázatot. 
 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet a cég ajánlata érvényes ajánlat és megfelel a kiírási 
feltételeknek, a szerződés konkrétan tartalmazni fogja a tervezési feladatokat. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, majd a következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ár alapján a 
Kistarcsa, Deák Ferenc u. 3/B. számú és 1237/11 hrsz-ú ingatlanon lévő épület könyvtárrá és 
tábor emlékhellyé való átalakítás és felújítás tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére a Kiszugló Kft. (1149 Budapest, Róna u. 113.) ajánlatát 7 800 000 Ft+ ÁFA 
összegben elfogadja. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felhatalmazza a 
polgármestert, hogy nyertes vállalkozóval a tervezési szerződést kösse meg. 
 
Szavazáskor 10 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ár alapján a Kistarcsa, Deák Ferenc u. 3/B. 
számú és 1237/11 hrsz-ú ingatlanon lévő épület könyvtárrá és tábor emlékhellyé való 
átalakítás és felújítás tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a 
Kiszugló Kft. (1149 Budapest, Róna u. 113.) ajánlatát 7 800 000 Ft+ ÁFA összegben 
elfogadja. 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes 
vállalkozóval a tervezési szerződést kösse meg. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
22. Képviselői indítvány megtárgyalása (Uvacsek Csaba, a helyi közútra történő 

behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatának javaslata) 

 
Uvacsek Csaba módosítást javasol a rendeletben foglalt díjak mértékében, a 15 000 Ft/év 
/tonna helyett 5 000 Ft/év /tonna. Beszorozva a 40,20 és 6 tonnás gépkocsik számát a javasolt 
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5 000 Ft-tal 7 823 750 folyna be az önkormányzat kasszájába. A kistarcsai vállalkozóknál 
figyelembe kell venni, hogy itt fizetik az iparűzési adót, a gépjárműadót és ez az újabb magas 
díj nagyon megterhelné őket.  
 
Zsiák Balázs szerinte a lakott területen nem kellene ilyen nagy tehergépkocsiknak 
közlekedniük. 
 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet tájékozatja a Bizottságot, hogy ezt a területet Európai Uniós 
jogszabály szabályozza, a rendelet letelepedés szabadságát befolyásolja. Nem lehet 
különbséget tenni aszerint, hogy a cégnek hol van a székhelye. Nem lehet a székhely alapján 
engedményt adni a vállalkozásoknak. Tavaly 10 helybéli vállalkozónak 14 autóra adtunk ki 
behajtási engedélyt és 42 nem helybélinek 73 autóra. Idén eddig 8 helybéli vállalkozó kérte a 
behajtási engedélyt. 
 
Uvacsek Csaba arról kell döntenünk, hogy támogatjuk-e a kistarcsai vállalkozókat, továbbra 
is javaslom a díjak mérséklését. 
 
Csampa Zsolt tudni szeretné, hogy megvizsgálták-e a környező települések díjszabásait. 
 
Hadnagy Zsolt Kormányrendelet alapján határozták meg a díjakat. Az a célunk, hogy ne 
nagy teherautóval jöjjenek egy évig, hanem kisebb súllyal többször forduljanak, így kevesebb 
kárt okoznak az utakban. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, majd a következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő 
határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a helyi 
közútra történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 
 
Szavazáskor 10 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 3 igen és 5 
nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot nem fogadta el: 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a helyi közútra 
történő behajtás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 
 
 
23. Aszfaltburkolatú utak kátyúzásához kivitelező kiválasztása 
 
Zsiák Balázs a három pályázó: a Saxuna Építőipari Kft., a Vakond-Közmű Kft. és a Miraber 
Bt. megfelelt tartalmilag az előírtaknak. A legolcsóbb ajánlatot a Saxuna Építőipari Kft.tette. 
 
Uvacsek Csaba követeljük meg a kivitelezőktől a minőségi munkát. Írjuk ki újra a burkolatra 
a pályázatot, mert nem tudunk jól dönteni, hogyha csak egy pályázó van. 
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Czövek László ez a vállalkozó 18 havi garanciát vállal. Oda kell figyelni, hogy minőségi 
munkát végezzen. 
 
Zsiák Balázs megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, majd a következő 
határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ár alapján 
Kistarcsa, aszfaltburkolatú útjainak kátyúzására a SAXUNA Építőipari Kft. (1163 Budapest, 
Datolya u. 23.) ajánlatát 13 300 Ft/m2 + ÁFA összegben elfogadja. Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert, nyertes vállalkozóval a keret-
megállapodást írja alá. 
 
Szavazáskor 10 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ár alapján Kistarcsa, aszfaltburkolatú 
útjainak kátyúzására a SAXUNA Építőipari Kft. (1163 Budapest, Datolya u. 23.) 
ajánlatát 13 300 Ft/m2 + ÁFA összegben elfogadja. 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert, nyertes vállalkozóval 
a keret-megállapodást írja alá. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
 
24. Hunyadi utca kiviteli terv tervezőjének kiválasztása 
 
Zsiák Balázs ismerteti, hogy erre a munkára három szervezetet hívtunk fel ajánlattételre a 
Speciálterv Kft.-t, a Force Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.-t és a Szek-Terv Bt.-t. Két 
ajánlattétel érkezett: Szek-Terv Bt. 1 350 000 Ft-ra, a Speciálterv Kft. 1 676 400 Ft-ra, ezért a 
választás a Szek-Terv Bt.-re esett. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága a beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ár alapján Kistarcsa, Hunyadi utca 
kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére a Szek-Terv Bt. (1163 Budapest, Fuvallat u. 51.) 
ajánlatát 1 320 000 Ft + ÁFA összegben elfogadja. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes vállalkozóval a tervezési szerződést kösse meg. 
 
Szavazáskor 10 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2015. (III. 18.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ár alapján Kistarcsa, Hunyadi utca kiviteli 
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tervdokumentációjának elkészítésére a Szek-Terv Bt. (1163 Budapest, Fuvallat u. 51.) 
ajánlatát 1 320 000 Ft + ÁFA összegben elfogadja. 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes 
vállalkozóval a tervezési szerződést kösse meg. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
Zsiák Balázs a bizottság elnöke megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, majd az ülést 
bezárja. 
 
 
 
 
 Dőringer Károly Zsiák Balázs 
 képviselő a Pénzügyi és Településfejlesztési 
 jegyzőkönyv hitelesítő Bizottság elnöke 
 


