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Előterjesztés 
 

A Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2015. szeptember - 
2015. október hónapok képviselő-testületi ülésein hozott érdemi határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót. 
 
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. szeptember – 
2015. október hónapokban hozott érdemi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2015.december 9. 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 

 

 



 

A Képvisel ő-testület 2015. szeptember – 2015. október hónapban  hozott érdemi határozatainak végrehajtása 

Szám Tárgy Határid ő Intézkedés 

150/2015. (IX. 02.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel 

151/2015. (IX. 02.) Települési eszközök elfogadása azonnal A terv kihirdetése megtörtént, honlapra fel lett töltve. 

152/2015. (IX. 02.) Települési eszközök elfogadása azonnal A terv kihirdetése megtörtént, honlapra fel lett töltve. 

153/2015. (IX. 02.) 
Ifjúság tér rendezése koordinált közösségi 
tervezés módszerével azonnal A szerződés aláírása megtörtént.. 

154/2015. (IX. 02.) A KIVÜ Kft. 2015. I. félévi pénzügyi jelentése azonnal 
A Képviselő-testület elfogadta a KIVÜ Kft. 2015. I. félévi pénzügyi 

jelentését. További intézkedést nem igényel. 

155/2015. (IX. 02.) 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal játszótér 
üzemeltetésére szerződéskötés azonnal A szerződés aláírásra került. 

156/2015. (IX. 02.) Gördülő fejlesztési terv 2015. évi felülvizsgálata 

azonnal, illetve 
2015. 

szeptember 15. 
napjáig 

A felülvizsgált gördülő fejlesztési tervet a Képviselő-testület elfogadta, az 
benyújtásra került a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal 
számára. A Hivatal a terv jóváhagyását  több határozatban megtagadta, 

amely határozatokkal szemben bírósági felülvizsgálatot 
kezdeményeztünk. Az eljárás még folyamatban van. 

157/2015. (IX. 02.) 

Kistarcsa Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetés féléves végrehajtásáról szóló 
tájékoztató azonnal További intézkedést nem igényel 

158/2015. (IX. 02.) 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása azonnal 

A módosított SZMSZ jóváhagyásra került. A módosítás indoka az volt, 
hogy változott a Hivatal létszáma, új településüzemeltetési referens 

munkakör került kialakításra.A határozat alapján a módosítások 
átvezetésre kerültek.. 

159/2015. (IX. 02.) A médiaszolgáltatók I. félévi beszámolója azonnal További intézkedést nem igényel 

160/2015. (IX. 02.) A médiaszolgáltatók I. félévi beszámolója azonnal További intézkedést nem igényel 

161/2015. (IX. 02.) Beszámoló a nemzetközi pályázatokról azonnal További intézkedést nem igényel 

162/2015. (IX. 02.) 
Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi 
beszámolója azonnal További intézkedést nem igényel 

163/2015. (IX. 02.) 
A 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 5. 138 hrsz.-
ú ingatlan önkormányzati tulajdonrész értékesítése 

azonnal, illetve 
a szerződés 
elkészülését 

követő 30 nap Mátrai Ügyvédi Iroda elkészítette a szerződést, aláírása megtörtént. 

164/2015. (IX. 02.) 

Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a 
"Gesztenyés Óvoda homlokzati hőszigetelése" 
tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben azonnal Módosított közbeszerzési terv honlapra felkerült. 

165/2015. (IX. 02.) 

Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a 
"Gesztenyés Óvoda homlokzati hőszigetelése" 
tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben azonnal Felhívás határidőben megküldésre került. 

166/2015. (IX. 02.) Fellebbezés elbírálása azonnal A határozatot az érintettnek megküldtük. 

167/2015. (IX. 30.) Napirendi pontok elfogadása azonnal  Intézkedést nem igényel 

168/2015. (IX. 30.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel 

169/2015. (IX. 30.) 

A Városi Óvoda bővítésével, az óvodai főzőkonyha 
felújításával és a főzőkonyhához tartozó étkező 
bővítésével kapcsolatos tervezési szerződések 
módosítása azonnal A szerződésmódosítás aláírásra került, a tervezés folyamatban van. 

170/2015. (IX. 30.) 

A Városi Óvoda bővítésével, az óvodai főzőkonyha 
felújításával és a főzőkonyhához tartozó étkező 
bővítésével kapcsolatos tervezési szerződések 
módosítása azonnal A szerződésmódosítás aláírásra került, a tervezés folyamatban van. 

171/2015. (IX. 30.) 
Háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződés 
módosítása azonnal  

A háziorvosok részére megküldtük a szerződéseket, 3 háziorvostól 
érkezett vissza aláírva. A többi háziorvos újabb egyeztetést 

kezdeményezett 2015. november végén. 

172/2015. (IX. 30.) 
Háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződés 
módosítása azonnal 

A fogorvosok részére megküldtük a szerződéseket, újabb egyeztetést 
kezdeményeztek 2015. november végén. 

173/2015. (IX. 30.) Városi Óvoda alapító okirata módosítása azonnal 
Alapító okirat megküldve Magyar Államkincstárnak, hiánypótlás 

folyamatban. 

174/2015. (IX. 30.) Városi Óvoda alapító okirata módosítása 8 nap 
Alapító okirat megküldve Magyar Államkincstárnak, hiánypótlás 

folyamatban. 

175/2015. (IX. 30.) 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és pályázat 
kiírása azonnal A csatlakozási nyilatkozat megküldésre került. 

176/2015. (IX. 30.) 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és pályázat 
kiírása azonnal 

A pályázat kiírásra került, a Humánpolitikai Bizottság 2015. november 23-i 
ülésén döntött a pályázatokról. 

177/2015. (IX. 30.) 
Kistarcsa, Eperjesi út 5. II. lph., III/3. szám alatti 
lakás hasznosítása azonnal Intézkedést nem igényel 

178/2015. (IX. 30.) 

Beszámoló a 2015. I. félévben támogatásban 
részesült alapítványok megítélt támogatás első 
részének elszámolásáról azonnal A támogatás II. részlete határidőben átutalásra került. 

179/2015. (IX. 30.) 

"Gesztenyés Óvoda homlokzati hőszigetelése" 
tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása azonnal 

Szerződés határidőben megkötésre került. Megvalósult beruházás 2015. 
12. 08-án átadásra került. 

180/2015. (IX. 30.) Mezei őrszolgálat megszüntetése azonnal 

A megszűnésről a mezőgazdasági igazgatási szervet és a rendőrséget 
értesítettük, valamint a mezőőr munkaviszonyának megszüntetésére 

került sor 2015. december 31-ével, az ezzel kapcsolatos iratok 
elkészültek. 

181/2015. (IX. 30.) 
Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról azonnal További intézkedést nem igényel 

182/2015. (X. 28.) Napirend elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel 

183/2015. (X. 28.) 
Külsős bizottsági tag választása a Humánpolitikai 
Bizottságba azonnal 

Vagyonnyilatkozatát két példányban leadta, köztartozásmentes igazolás 
intézése folyamatban.  



191/2015. (X. 28.) 
1238/2 hrsz-ú ingatlan művelési ágának 
megváltoztatása azonnal Kérelmet földhivatalba benyújtottuk, eljárás folyamatban van.

192/2015. (X. 28.) 
Kistarcsa Város közútjai forgalmi rendjének 
elfogadása 

azonnal, illetve 
2015. 

december 15. Folyamatban van. A forgalmi rend kitáblázását KIVÜ

193/2015. (X. 28.) Fellebbezés elbírálása azonnal 
A döntést - amelyben a fellebbezé

megküldtük a fellebbez
 


