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A Képviselő-testület 2017. március 29-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2016. november – 
2017. január hónapok képviselő-testületi ülésein hozott 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 2016. november – 
2017. január hónapokban hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. március 23. 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 

 

 



 

A Képvisel ő-testület 2016. november - 2017. január ülésein hozo tt határozatok 

Szám Tárgy Intézkedés 
245/2016. (XI. 10.) Napirend elfogadása (Közmeghallgatás) További intézkedést nem igényel 
246/2016. (XI. 30.) Napirendi pontok elfogadása További intézkedést nem igényel 

247/2016. (XI. 30.) 
Tájékoztatás a KIVÜ Kft. fejlesztési 
tartalékának feloldásáról 

A határozat értelmében a testület utólagosan tudomásul vette, hogy a KIVÜ Kft. 
felszabadította a korábban fejlesztési tartalékba helyezett összeget (3.612 ezer Ft) és 

megfizette a kapcsolódó társasági adót (361 ezer Ft) és késedelmi kamatot (76 ezer Ft). 
További intézkedést nem igényel. 

248/2016. (XI. 30.) 

Vállalkozási szerződés megkötése az 
Aulich utcai vízmű-rendszer fejlesztéssel 
kapcsolatos munkálatokra vonatkozóan 

A vállalkozási szerződés 2016. december 6. napján megkötésre került.  
A vállalkozási szerződés szerinti munkálatok elvégzésre kerültek. Az ellenérték a bérleti 

díjba történő beszámítás útján kerül majd kiegyenlítésre.  

249/2016. (XI. 30.) 

Telekalakítás a Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda játszóudvarának bővítése 
vonatkozásában 

A kormányhivatal által kijelölt szakhatóság az előzetes szakhatósági hozzájárulást 
megadta, az egyesített telekalakítási eljárás földhivatali ügyintézés alatt. 

250/2016. (XI. 30.) 

A Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola valamint a 
Pedagógiai Szakszolgálat állami 
működtetésbe vétele 

A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetését a 
Dunakeszi Tankerületi Központ átvette.  

A vonatkozó vagyonkezelési, vagyonátadási és szolgáltatási szerződés megkötésre 
került 2016. december 6. napján.  

251/2016. (XI. 30.) 

A Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola valamint a 
Pedagógiai Szakszolgálat állami 
működtetésbe vétele 

A Pedagógiai Szakszolgálat működtetését a Dunakeszi Tankerületi Központ átvette.  
A vonatkozó vagyonkezelési, vagyonátadási és szolgáltatási szerződés megkötésre 

került 2016. december 13. napján.  

252/2016. (XI. 30.) 
Kistarcsai KÖFE Kft. 2017. évi üzleti terv 
koncepciója 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2017. évi üzleti terv koncepciója elfogadásra került.  
A Képviselő-testület 10%-os béremelés végrehajtására adott felhatalmazást a Kft. 

részére. A 2017. évi támogatási összegről a Kft. üzleti tervének elfogadásakor döntött a 
testület.  

253/2016. (XI. 30.) 
Javaslat önkormányzati tulajdonú 
sportcélú ingatlanok üzemeltetésére 

A Képviselő-testület módosította a VMSK Szervezeti és működési szabályzatát. Erről az 
intézményvezető értesült. 

254/2016. (XI. 30.) 
Javaslat önkormányzati tulajdonú 
sportcélú ingatlanok üzemeltetésére 

A Képviselő-testület módosította a Polgármester Hivatal Szervezeti és működési 
szabályzatát. 

255/2016. (XI. 30.) 
Javaslat önkormányzati tulajdonú 
sportcélú ingatlanok üzemeltetésére 

A Képviselő-testület a VMSK használatába adta a Kistarcsa 1878/13, 357/1, 3144/6 
hrsz-ú ingatlanokat. Az intézményvezető részére megküldésre kerültek a határozatok. 

256/2016. (XI. 30.) Kóbor ebek befogására megállapodás A megállapodás megkötésre került. 

257/2016. (XI:. 30.) 

Közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elfogadása a Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda két csoportszobával történő 
bővítésének kivitelezésére indítandó 
közbeszerzési eljárással összefüggésben 

a 2016. évi összesített közbeszerzési terve kiegészítésre került a Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda két csoportszobával történő bővítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési 

eljárással. 

258/2016. (XI. 30.) 

Közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
elfogadása a Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda két csoportszobával történő 
bővítésének kivitelezésére indítandó 
közbeszerzési eljárással összefüggésben Az ajánlattételi felhívás megküldésre került a határozatban meghatározott cégeknek. 

259/2016. (XI. 30.) 

A 352/52 hrsz.-ú Sóderbányai ingatlanra 
kijelölt földhasználati jog jogosultak 
körének felülvizsgálata 

A Képviselő-testület a Kistarcsa belterület 352/52 hrsz.-ú ingatlanra Oláh Tündét és 
Pusoma Richárd Miklóst jelölt ki földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére. A 

szerződés megkötése folyamatban van.  

260/2016. (XI. 30.) 

A "Keretmegállapodás Kistarcsa Város 
aszfaltburkolatú közútjainak és járdáinak 
kátyúzására" megnevezéssel indított 
közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása A keretmegállapodás megkötésre került a nyertes ajánlattevővel. 

261/2016. (XII. 14.) Napirendi pontok elfogadása További intézkedést nem igényel 
262/2016. (XII. 14.) Napirendi pontok elfogadása További intézkedést nem igényel 

263/2016. (XII. 14.) 
Városi könyvtár és Emlékhely építés 
tervének módosítása 

Szerződés megkötésre került, a teljesítés folyamatos. Engedélyes terv teljesítési 
határideje 2017. április 3. 

264/2016. (XII. 14.) 
A KIVÜ Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti 
terv koncepciója A Képviselő-testület jóváhagyta a KIVÜ Kft. 2017. évi üzleti tervkoncepcióját.  

265/2016. (XII. 14.) 
Városi Művelődési, Sportközpont és 
Könyvtár alapító okirat módosítása Az alapító okirat módosítását bejegyezte a Magyar Államkincstár. 

266/2016. (XII. 14.) 
Szociálpolitikai Kerekasztal 
tevékenységéről beszámoló További intézkedést nem igényel 

267/2016. (XII. 14.) 
Szociálpolitikai Kerekasztal 
tevékenységéről beszámoló A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció módosítása megtörtént. 

268/2016. (XII. 14.) 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetési koncepciója 

A koncepcióban foglaltakra figyelemmel került sor a 2017.évi költségvetésről szóló 
rendelet megalkotására. További intézkedést nem igényel 

269/2016. (XII. 14.) 
Kistarcsa Város Önkormányzat 
Sportkoncepciójának felülvizsgálata 

A koncepció elfogadás után feltöltésre került a honlapra, továbbiakban a koncepció 
szerint járunk el. 

270/2016. (XII. 14.) 
Kistarcsa Város Önkormányzat 
Kommunikációs Tervének felülvizsgálata 

A koncepció elfogadás után feltöltésre került a honlapra, továbbiakban a koncepció 
szerint járunk el. 

271/2016. (XII. 14.) 
2017. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyása A belső ellenőrzési terv szerint folyik 

272/2016. (XII. 14.) 

2016. évi beszámoló a Szilas-Menti 
Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati 
Társulás működéséről, megszűnéséről, 
ivóvízminőség-javító projekt fenntartásáról 

A Társulás működéséről, megszűnéséről, az ivóvízminőség-javító projekt  
fenntartásáról szóló beszámoló elfogadásra került.  

273/2016. (XII. 14.) 
2016. évben aktuális pályázatokról átfogó 
beszámoló További intézkedést nem igényel 



4/2017. (I. 25.) 

A Városi Művelődési Sportközpont és 
Könyvtár, mint költségvetési szerv 
megszüntetése, és feladatainak ellátására 
új Kft. alapítása 

A kultúráért felelős miniszter véleménye iránti megkeresés kiküldésre került. A vélemény 
még nem érkezett meg. A véleményadási határid

végleges döntéseket a testület a 2017. áprilisi vagy májusi rendes ülésén hozza majd 
meg.  

5/2017. (I. 25.)   
Települési Értéktár Bizottság 2016. II. 
félévi beszámolója További intézkedést nem igényel

6/2017. (I. 25.) 

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

Kistarcsa Város Önkormányzata és a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 
testület által jóváhagyott szerződést aláírta, további intézkedést nem igényel.

7/2017. (I. 25.)  

A települési önkormányzat és a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok közötti, a 
működési és gazdálkodási feladatokra 
vonatkozó együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata További intézkedést nem igényelt.

8/2017. (I. 25.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
törzskönyvi nyilvántartási adatainak 
kiegészítése az egyes étkezési feladatok 
ellátásával 

A határozatban foglaltak szerint megtörtént a Magyar Államkincstár által vezetett 
nyilvántartási adatok átvezetése.

9/2017. (I. 25.) 
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott 
szervezetek 2016. évi elszámolása További intézkedést nem igényel

10/2017. (I. 25.) 
Polgármester és alpolgármester 
illetményének változása Az átsorolás megtörtént.

11/2017. (I. 25.) 
Polgármester és alpolgármester 
illetményének változása Az átsorolás megtörtént.

12/2017. (I. 25.) 
Képviselő-testület 2017. első félévi 
munkaterve A testületi ülések összehívása eszerint történik.

13/2017. (I. 25.) 

Elvi döntés a Kistarcsa, Kossuth Lajos 
utca 23. szám területhasználatával és a 
Kistarcsa 2234 hrsz-ú Rigómező utca 
telekhatár rendezésével kapcsolatosan 

Kistarcsa 2234 hrsz-ú Rigómező utca telekhatár rendezésév
településrendezési szerződéseket az Önkormányzat megkötötte az érintett ingatlan 

tulajdonosokkal, HÉSZ módosítás tervezőjét 2017 m
Pénzügyi Bizottság

14/2017. (I. 25.) 

Elvi döntés a Kistarcsa, Kossuth Lajos 
utca 23. szám területhasználatával és a 
Kistarcsa 2234 hrsz-ú Rigómező utca 
telekhatár rendezésével kapcsolatosan 

A Kistarcsa 0248/29 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa még nem nyilatkozott, hogy hozzájárul a 
változásokhoz, ezzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban.

15/2017. (I.25.) 

A "Kistarcsai Gesztenyés Óvoda két 
csoportszobával történő bővítésének 
kivitelezése" megnevezéssel indított 
közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása A megállapodás megkötésre került a nyertes ajánlattev

16/2017. (I. 25.) 
Döntés napirendek zárt ülésen való 
tárgyalásáról További intézkedést nem igényel

17/2017. (I. 25.) 

Döntés Kistarcsa, külterület 0261/18 hrsz.-
ú kivett telephely rendeltetési módú terület 
értékesítéséről 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázati felhívás meghirdetésre került 
az önkormányzati honlapon, a helyi újságban, az önkormányzat hirdet
a Szilas Tv és a Régió Plusz Tv képújságjában. Határid
ezért az SzMSz 4. számú melléklet 11. pontja szerint a pályázatot új határid

meghirdetjük

18/2017. (I. 25.) 

Döntés a Kistarcsa, 3144 hrsz.-ú ingatlan, 
természetben a 2143 Kistarcsa, Eperjesi 
út 19. szám alatti ingatlan hasznosításáról 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázati felhívás meghirdetésre került 
az önkormányzati honlapon, a helyi újságban, az önkormányzat hirdet
a Szilas Tv és a Régió Plusz Tv képújságjában. Határid
ezért az SzMSz 4. számú melléklet 11. pontja szerint a pályázatot új határid

meghirdetjük.
 


