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Tárgy:  Polgármesteri beszámoló az átruházott hatáskörben 2015. évben hozott döntésekről 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklete, a Közbeszerzési 
Szabályzat I. fejezet 5. pont (1) bekezdése, valamint Kistarcsa Város Önkormányzatának 
költségvetési rendelete rendelkezik azokról az esetekről, melyekben a polgármester átruházott 
hatáskörben dönthet. Ezek a következők: 
 

1) A közterület használatát érintő önkormányzati hatósági eljárások lefolytatása, a döntés 
meghozatala 

2) Az Önkormányzat 1.000.000,- Ft alatti követeléseinek érvényesítése, bírósági eljárás 
megindítása, az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása, 
az önkormányzati igények érvényesítése, vagy az önkormányzat jogvédelme érdekében 
közigazgatási, illetve bírósági peres, vagy nem peres eljárás megindítása, és bérleti, 
valamint egyéb szerződések rendes és rendkívüli felmondása. 

3) Döntés az Önkormányzatot megillető követelés elengedéséről 500.000,- Ft értékhatárig. 
4) A költségvetésben előirányzatként rendelkezésre álló keretösszeg terhére 

kötelezettségvállalás alkalmanként legfeljebb nettó 1.000.000,- Ft értékhatárig 
árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra vonatkozóan. 

5) Dönt a mindenkor hatályos költségvetésben meghatározott nagyságrendben a 
költségvetésben előirányzatként rendelkezésre álló keretösszegek módosításáról, 
átcsoportosításáról  

6) Közműszolgáltatások (telefon, internet, víz, gáz, villamos energia, karbantartás), valamint 
pénzügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, közbeszerzést nem igénylő szerződés 
megkötése, felülvizsgálata, felmondása értékhatártól függetlenül 

7) Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 

 

 



8) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az önkormányzat ügyféli érintettsége esetén 
az önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó, tulajdonjogot nem érintő nyilatkozatok 
megtétele 

9) Méltányossági ügyekben eljárási kérdésekben döntés 
10) Dönt a köztemetés elrendeléséről, a köztemetés költségeinek elengedéséről 
11) Az ingatlanok pályáztatása során, eredménytelenség esetén dönt a pályázat változatlan 

formában történő kiírásáról 
12) Az önkormányzati intézményhez nem rendelt ingóvagyon pályáztatása során 

eredménytelenség esetén dönt a pályázat változatlan formában történő kiírásáról 
13) Dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétlekötéséről 
14) Dönt a közútkezelői hozzájárulások iránti kérelmekről 
15) Dönt a közművezetékek létesítéséhez (átépítéséhez, bontásához) szükséges tulajdonosi 

hozzájárulások iránti kérelmekről 
16) Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezéséről 
17) Gyakorolja a bérbeadói jogokat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 

bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet szerinti közérdekű 
célra történő bérbeadás esetén, valamint az alábbi esetekben: 
a) a 3144/6 hrsz.-ú, természetben a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. szám alatti ingatlan 

helyiségeinek bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára tekintet nélkül, 
b) a 357/1 hrsz.-ú, természetben a 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. szám alatti ingatlan 

helyiségeinek bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára tekintet nélkül, 
c) 1237/14 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára tekintet nélkül, 
d) az (1)-(3) pontokban nem szereplő belterületi ingatlanok bérbeadása esetén, 

amennyiben a bérbeadás időtartama az 1 hónapot nem haladja meg, 
e) bármely külterületi ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára tekintet nélkül 
f) Az 1317/139 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára tekintet 

nélkül 
18) Dönt az Önkormányzat számára felajánlott ingó vagyon tekintetében a felajánlott vagyon 

tulajdonjogának elfogadásáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 1.000.000,- Ft-ot 
nem haladja meg 

19) Dönt az Önkormányzat javára történő vagyonfelajánlásról, értékhatártól függetlenül - mind 
ingatlan, mind ingó dolog esetében- amennyiben az használati jog megszerzésére 
vonatkozik, azonban tulajdonjog megszerzésével nem jár 

20) Dönt Kistarcsa Város főépítészének megbízásáról 
21) A Képviselő-testület által jóváhagyott, Önkormányzat által megkötött szerződések 

módosítása, amennyiben a módosítás nem érinti a szerződések lényeges tartalmát 
22) Külterületi, kivett út/közút művelési ágú, önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő 

közműhálózat-létesítésre vonatkozó kártalanítási megállapodás megkötése 
23) A gazdasági programban megjelölt célokhoz kapcsolódóan – a mindenkor hatályos 

költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig – kötelezettséget vállal 
24) Kiválasztja a belső ellenőrzést végző személyt/szervezetet, és megköti a vonatkozó 

szerződést  
25) Dönt, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a Kistarcsa település közigazgatási 

határával határos települési önkormányzatok településrendezési eszközeinek 
véleményezésével kapcsolatban. 

26) Jogosult a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokban a tárgyalások megkezdését 
megelőzően azon ajánlattevők ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása, amelyek a Kbt. 98. 
§ (2)-(3) bekezdés hatálya alá tartoznak 
 

 
 



A korábbi évek gyakorlatának megfelelően elkészült a 2015. évben a polgármester átruházott 
hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámoló. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

(a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
 
 

Kistarcsa, 2015. december 10. 
 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Polgármesteri beszámoló az átruházott hatáskörben 2015. évben 

hozott döntésekről 

Átruházott hatáskör megnevezése 
Ügyekben hozott 
döntések száma 

Szerződés/Megbízás 
összege (Ft) 

Az SZMSZ 4. melléklet 4. pontjával 
kapcsolatban: A költségvetésben 
előirányzatként rendelkezésre álló keretösszeg 
terhére kötelezettségvállalás alkalmanként 
legfeljebb nettó 1.000.000,- Ft értékhatárig árú 
beszerzésre, építési beruházásra és 
szolgáltatásra vonatkozóan 174 52.928.216,- + Áfa 

Az alábbiak szerint:     

Utak, hidak szakfeladat 9 2.679.803,- + Áfa 

KIVÜ Kft.-t ől megrendelés 12 3.604.180,- + Áfa 

Működés 258 46.644.233,- + Áfa 

Az SZMSZ 4. mellékletének 7. pontjával 
kapcsolatban: Települési támogatás iránti 
kérelmek elbírálása 

245 megállapító határozat; 32 
elutasító határozat 5.005.20,- 

Az SZMSZ 4. mellékletének 9. pontjával 
kapcsolatban: Méltányossági ügyekben 
eljárási kérdésekben döntés 0 0 

Az SZMSZ 4. mellékletének 10. pontjával 
kapcsolatban: Dönt a köztemetés 
elrendeléséről, a köztemetés költségeinek 
elengedéséről 

30 megállapító határozat (ebből 
kistarcsai: 2) 

2.304.295,- (ebből kistarcsai: 
144.653,- 

Az SZMSZ 4. mellékletének 13. pontjával 
kapcsolatban: Dönt az átmenetileg szabad 
pénzeszközök betétlekötéséről 9 alkalom 2.025.141,- 

Az SZMSZ 4. mellékletének 14. pontjával 
kapcsolatban: Dönt a közútkezelői 
hozzájárulások iránti kérelmekről 332 910.933,- + Áfa 

Az SZMSZ 4. mellékletének 15. pontjával 
kapcsolatban: Dönt a közművezetékek 
létesítéséhez (átépítéséhez, bontásához) 
szükséges tulajdonosi hozzájárulások iránti 
kérelmekről 73   

Az SZMSZ 4. mellékletének 16. pontjával 
kapcsolatban: Dönt a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézményi jogviszony 
keletkezéséről 0 0 



Az SZMSZ 4. mellékletének 17. pontjával 
kapcsolatban: Gyakorolja a bérbeadói jogokat 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló önkormányzati rendelet 
szerinti közérdekű célra történő bérbeadás 
esetén, valamint az alábbi esetekben:     

3144/6 hrsz. 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. 2015. év bérleti díj 1.242.060,- 

357/1 hrsz. 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 2015. év bérleti díj 1.337.250,- 
1237/14 hrsz. 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 
4/a 2015. év bérleti díj 226.000,- 

Az SZMSZ 4. mellékletének 18. pontja 
szerint: Dönt az Önkormányzat számára 
felajánlott ingó vagyon tekintetében a 
felajánlott vagyon tulajdonjogának 
elfogadásáról amennyiben annak forgalmi 
értéke az 1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg. 4 2.500.000,- 

Az SZMSZ 4. mellékletének 22. pontjával 
kapcsolatban: Külterületi kivett út/közút 
művelési ágú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat érintő közműhálózat-létesítésre 
vonatkozó kártalanítási megállapodás 
megkötése 2 20.177,- + Áfa 

Az SZMSZ 4. mellékletének 24. pontjával 
kapcsolatban: Kiválasztja a belső ellenőrzést 
végző személyt/szervezetet, és megköti a 
vonatkozó szerződést  

Vincent Auditor Kft., 2015. 
február 27. 675.000,- + Áfa 

Közbeszerzési eljárásban jogosult a 
bírálóbizottság javaslata alapján a felhívást 
érdemben nem befolyásoló elemek 
módosítására 0 0 

Jogosult továbbá a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárásokban a tárgyalások 
megkezdését megelőzően azon ajánlattevők 
ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása, 
amelyek a Kbt. 98. § (2)-(3) bekezdés hatálya 
alá tartoznak 7 0 
 
 
 
 
 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 6/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelete 14. § (3) 
bekezdésében meghatározott keretösszeg (1.000.000, Ft polgármesteri keret) terhére a 
polgármester támogatást nyújt. 2015. évben az alább megjelölt szervezeteknek nyújtottam 
támogatást. 
 
 
 



Sorszám Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) 
1. Országos Egyesület a Mosolyért 

Közhasznú Egyesület 
50.000 

2. VUK Vízilabda és Úszó Klub SE 100.000 
3. Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club 150.000 
4. Ludányi Mónika 50.000 
5. Pannónia Néptáncegyüttes 200.000 
6. Nektár Alapítvány 50.000 

7. 1956 Magyar Nemzetőrség 100.000 

8. Alapszolgáltatási Központ 100.000 

9. Dömötör Alapítvány 100.000 

10. 
Városi Művelődési, Sportközpont és 

Könyvtár 100.000 

Összesen  1.000.000 
 
 
 
 
 
 
Kistarcsa 2015. december 10. 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


