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A Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2017. február – 2017. 
április hónapok képviselő-testületi ülésein hozott érdemi határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. február – 2017. 
április hónapokban hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. június 22. 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 

 

 



 

A Képvisel ő-testület 2017. február - 2017. április hónapban ho zott határozatainak végrehajtása 

Szám Tárgy Határid ő Intézkedés 
19/2017. (II. 22.) Napirend pontok elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel. 
20/2017. (II. 22.) Napirend pontok elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel. 

21/2017. (II. 22.) 

Döntés "Európa a polgárokért" program keretében az 
"Európai emlékezés" megnevezésű pályázat 
benyújtásáról 

azonnal, a 
pályázat 

benyújtásának 
tekintetében 

2017. március 1. A pályázat benyújtásra került. 

22/2017. (II. 22.) 
A KIVÜ Kft. 2017. évi üzleti terve és a 2016. évre 
vonatkozó szakmai beszámolója azonnal 

Az üzleti terv és a szakmai beszámoló elfogadásra került.  
További intézkedést nem igényel. 

23/2017. (II. 22.) 

A Kistarcsai KÖFE KFt. 2016. IV. negyedéves 
pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó 
beszámolója és a 2017. évi üzleti terve 

azonnal, illetve a 
határozatokban 
foglaltak szerint 

A pénzügyi jelentés, városüzemeltetési beszámoló és üzleti terv 
elfogadásra került, 1 fővel történő álláshelybővítés megtörtént, a 

2017. évi támogatási összeg meghatározásra, a vonatkozó 
támogatási szerződés megkötésre került. 

24/2017. (II. 23.) Családi napközik szakmai beszámolója azonnal A beszámoló elfogadásáról az érintett tájékoztatást kapott. 
25/2017. (II. 22.) Családi napközik szakmai beszámolója azonnal A beszámoló elfogadásáról az érintett tájékoztatást kapott. 
26/2017. (II. 22.) Családi napközik szakmai beszámolója azonnal A beszámoló elfogadásáról az érintett tájékoztatást kapott. 
27/2017. (II. 22.) Családi napközik szakmai beszámolója azonnal A beszámoló elfogadásáról az érintett tájékoztatást kapott. 
28/2017. (II. 22.) Családi napközik szakmai beszámolója azonnal A beszámoló elfogadásáról az érintett tájékoztatást kapott. 

29/2017. (II. 22.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata saját bevételei és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő   
fizetési kötelezettségei a tárgyévet követő 3 évre 

azonnal, illetve 
folyamatos Hatályon kívül helyezte az 53/2017. (III. 29.) sz. határozat. 

30/2017. (II. 22.) Gyermekek napközbeni ellátására pályázati kiírás 

a pályázat 
kiírására: 
azonnal, a 

bírálatra: 2017. 
márciusi rendes 

képviselő-
testületi ülés 

A pályázat kiírásra került, az önkormányzat honlapján 
közzétételre került. 

31/2017. (II. 22.) 
A polgármester 2017. évi cafetéria juttatás 
keretösszegének meghatározása 

azonnal, illetve 
folyamatos 

A cafetéria meghatározott összegben a polgármester igénylése 
szerint rendelkezésre bocsátva. 

32/2017. (II. 22.) 

Beszámoló a 2016. évben támogatásban részesült 
alapítványoknak megítélt támogatás második 
részletének elszámolásáról azonnal További intézkedést nem igényel. 

33/2017. (II. 22.) Médiaszolgáltatók 2016. II. féléves beszámolója azonnal További intézkedést nem igényel. 
34/2017. (II. 22.) Médiaszolgáltatók 2016. II. féléves beszámolója azonnal További intézkedést nem igényel. 
35/2017. (II. 22.) A polgármester 2017. évi szabadságolási terve azonnal Az elfogadott határozat szerint történik a szabadság kivétele. 

36/2017. (II. 22.) 
Tájékoztatás Kistarcsa 2016. évi környezet-
állapotáról azonnal 

A tájékoztatás elkészült, a képviselő-testület elfogadta, a 
honlapon és az újságban megjelent, így a lakosság 

tájékoztatása is megtörtént. 

37/2017. (II. 22.) 
Kistarcsa Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítása azonnal A módosított szabályzat közzététele a honlapon megtörtént. 

38/2017. (II. 22.) 
Földgáz beszerzésre csoportos közbeszerzési 
eljáráshoz csatlakozás 

azonnal, a 
szolgáltatási 
szerződés 
megkötése 

tekintetében az 
eljárás lefolyását 

követően 

Az eljárás megindult, az ajánlatok bontása 2017. június 6-án 
megtörtént. Az elektronikus árlejtés is lezajlott, amelynek 
eredményeként a nyertes a Fővárosi Gázművek Zrt. lett. 

39/2017. (II. 22.) 
Villamos energia beszerzésre csoportos 
közbeszerzési eljáráshoz csatlakozás 

azonnal, a 
szolgáltatási 
szerződés 
megkötése 

tekintetében az 
eljárás lefolyását 

követően 
Az eljárás megindult, az elektronikus árlejtésre 2017. június 21-

én került sor. Hivatalos értesítés még nem érkezett. 

40/2017. (II. 22.) 

Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a 
"Keretmegoldás Kistarcsa Város járdáinak 
fejlesztésére" tárgyban indítandó közbeszerzési 
eljárással összefüggésben azonnal 

Az ajánlattételi felhívás elfogadásra került, a közbeszerzési 
eljárás határidőben megindításra került.  

41/2017. (II. 22.) 

Kistarcsa, Ifjúság tér felújítása I. ütemének koncepció 
tervének elfogadása, döntés a vonatkozó 
szabályozási terv módosításáról azonnal 

Az Ifjúság tér engedélyezési tervdokumentáció készítése folyik. 
A tervezők 2017. július 17-i határidővel vállalták az 

engedélyezési tervdokumentáció elkészítését. 

42/2017. (II. 22.) 

Településrendezési szerződés megkötése a 
Kistarcsa 2234. hrsz-ú Rigómező utca telekhatár 
rendezésével kapcsolatosan azonnal 

A településrendezési szerződések megkötésre kerültek, a 
településrendezési eszközök módosítása folyamatban van. 

43/2017. (II. 22.) 
Döntés a Móra Ferenc utca külterületi részének 
fizikai lezárásáról, a forgalmi rend módosításáról 

azonnal, illetve 
az útépítésre 

benyújtott 
pályázat 

eredményének 
megismerését 
követő testületi 

ülés 
Az útépítés kapcsán pályázati eredményről döntés még nem 

született. 
44/2017. (III. 2.) Napirendi pont elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel. 

45/2017. (III. 2.) 

Döntés a „Simándy József Általános Iskola, valamint 
a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítése” megnevezésű pályázat önrészének 
módosításáról azonnal 

Az önrész módosítása megtörtént, ez alapján a TSZ megkötésre 
került és 2017.03.28. dátummal hatályba lépett.  

46/2017. (III. 29.) Napirend pontok elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel. 
47/2017. (III. 29.) Napirend pontok elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel. 

48/2017. (III.29.) 
Gödöllő Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2016. évi 
önkormányzati beszámolója azonnal További intézkedést nem igényel. 

49/2017. (III. 29.) 

A CBA Kereskedelmi Kft.-vel megkötött 
településrendezési szerződés alapján fennálló 
településrendezési kötelezettség teljesítésének 
biztosítása, illetve az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett településrendezési kötelezettség törlése 
tárgyában megállapodás és letéti szerződés 
megkötése a Buono Mercato Ingatlanberuházó Kft.-
vel azonnal 

A megállapodás és a letétéi szerződés aláírásra került a Buono 
Mercato Ingatlanberuházó Kft.-vel. A szerződések hatályba 

léptek. A településrendezési kötelezettség ingatlan 
nyilvántartásból való törlése folyamatban van. 



56/2017. (III. 29.) 
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott 
szervezetek 2016. évi elszámolása azonnal További intézkedést nem igényel.

57/2017. (III. 29.) 

Döntés a civil szervezetek 2017. évi támogatásának 
pályázati kiírására beérkezett alapítványi 
pályázatokról azonnal 

A „Közösen Értük” Alapítvány
támogatási szerz

58/2017. (III. 29.) 

Döntés a civil szervezetek 2017. évi támogatásának 
pályázati kiírására beérkezett alapítványi 
pályázatokról azonnal 

A Dömötör Alapítvány kiértesítése megtörtént és a támogatási 

59/2017. (III. 29.) 

Döntés a civil szervezetek 2017. évi támogatásának 
pályázati kiírására beérkezett alapítványi 
pályázatokról azonnal 

A Nektár Alapítvány kiértesítése megtörtént és a támogatási 

60/2017. (III. 29.) 

Döntés a civil szervezetek 2017. évi támogatásának 
pályázati kiírására beérkezett alapítványi 
pályázatokról azonnal 

A Kistarcsai Internáltak Emlékéért
megtörtént és a támogatási szerz

61/2017. (III. 29.) Gyermekek napközbeni ellátására szerződéskötés 2017. április 1. 

A szerződés aláírásra került
Nonprofit Korlátolt Felel

Kisfelhő Családi Napközi Korlátolt Felel
férőhelyre, a Tündérkuckó Nonprofit Korlátolt Felel

Társasággal 8 fér
vállalkozóval (Mosolyka Család

Ft/hó/f

62/2017. (III. 29.) Gyermekek napközbeni ellátására szerződéskötés 2017. április 1. 

A szerződés aláírásra került 
ig a Kópé Kölyök Nonprofit Korlátolt Fele
férőhelyre a Ringató Családi Bölcs

2018. március 31
Bölcsődére vonatkozóan 5 fér

63/2017. (III. 29.) Gyermekek napközbeni ellátására szerződéskötés 2017. április 1. 
A szerződés meghosszabbításra került a Julcsi Csoda Manódája 

Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft.

64/2017. (III. 29.) 
Gyermekek napközbeni ellátására a Kölyök Kópé Kft-
vel szerződéskötés azonnal 

65/2017. (III. 29.) 

Döntés módosítása az „Európa a polgárokért” 
program keretében az „Európai emlékezés” 
megnevezésű pályázattal kapcsolatban azonnal Döntés még nem született a pályázattal kapcsolatban.

66/2017. (III. 29.) 

A településfejlesztéssel és a településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása azonnal 

A korábban a partnerségi egyeztetés szabályait rendez
képviselő-testületi határozat visszavonásra került. 

67/2017. (III. 29.) 

Kistarcsa Város Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzéseinek részletes 
szabályairól szóló szabályzat módosítása 

azonnal, 
alkalmazására: 

2017. március 1-re 
visszamenőleg A módosítás megtörtént, további intézkedést nem igényel.

68/2017. (III. 29.) 2017. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása azonnal Közbeszerzési tanácsadó iroda a tervet közzétette

69/2017. (III. 29.) 
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői 
pályázatának kiírása 

a pályázat kiírás 
meghirdetésére: 

azonnal ; a 
véleményezésre: a 
pályázatok beadási 
határidejét követő 

21. nap 
A pályázati kiírás megjelent a Belügyminisztérium közszolgálati 

állásportálján és az önkormányzat honlapján.

70/2017. (III. 29.) 

Döntés a Kistarcsa, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 
2219/5, 2219/6, 2219/7 hrsz.-ú ingatlanok 
hasznosításáról azonnal 

A pályázati felhívás közzétételre került 2017. május 12. napi 
benyújtási határid

június 12. napi benyújtási határi
Pályázati felhívás folyamatosan megújításra kerül.

71/2017. (III. 29.) 

Telekhatár rendezés kezdeményezése a Kistarcsa 
2225 hrsz.-ú és 2231 hrsz.-ú ingatlanok 
vonatkozásában azonnal A földhivatali eljárás 2017.05.09. napján e

72/2017. (III. 29.) 

„Keretmegállapodás Kistarcsa Város járdáinak 
fejlesztésére” megnevezéssel indított közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása azonnal 

A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra került a 
vállalkozó. 

keretmegállapodás megkötésre került.

73/2017. (III. 29.) 
Közigazgatási döntés ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálása  azonnal 

A DK fellebbezését a képvisel
A DK kezdeményezte a Képvisel
felülvizsgálatát. Az eljárás bírósági szakban van. A bíróság 

nemperes eljárásban dönt majd. 
74/2017. (III. 29.) 2016. év Rendőre cím adományozása  2017. április 26. A cím átadásra került az áprilisi testületi ülésen.

75/2017. (III. 29.) 
Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról azonnal További intézkedést nem igényel.

76/2017. (IV. 5.) Napirendi pontok elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel.



85/2017. (IV. 26.) megkötése azonnal döntésér

86/2017. (IV. 26.) 
Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. 
évben végzett munkájáról azonnal Határozatot megküldtük a Rend

87/2017. (IV. 26.) 
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott 
szervezetek 2016. évi elszámolása azonnal További intézkedést nem igényel.

88/2017. (IV. 26.) 

Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zöld Híd 
B.I.G.G Nkft.- vel és az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással 

2017. április 30. 
napja, illetve a 

közzététel 
esetében a 
szerződés 

aláírását követően A közszolgáltatási szerz

89/2017. (IV. 26.) 
Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról beszámoló azonnal Az érintettek a beszámoló elfogadásáról tájékoztatást kaptak.

90/2017. (IV. 26.) 
Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról beszámoló azonnal 

Az érintett orvosok a határozat
a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöll

Népegészségügyi Osztályát további intézkedések érdekében 

91/2017. (IV. 26.) 
Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról beszámoló azonnal Az érintett a beszámoló elfogadásáról tájékoztatást kapott.

92/2017. (IV. 26.) 
Foglalkozás- egészségügyi tevékenységről 
beszámoló azonnal Az érintett a beszámoló elfogadásáról tájékoztatást kapott.

93/2017. (IV. 26.) 
Az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről beszámoló 

azonnal, illetve 8 
napon belül 

A beszámoló megküldésre került a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi Osztályának, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal 

94/2017. (IV. 26.) 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda alapító okiratának 
módosítása azonnal 

A módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat megküldésre került a Magyar Államkincstár részére, ahol 

az egységes alapító okirat záradékolásra került. 

95/2017. (IV. 26.) 
Ceglédi Szakképzési Centrum alapító okirat 
módosításának véleményezése 

azonnal, illetve 15 
napon belül 

A Ceglédi Szakképzési Centrumot megkerestük, hogy a 
vagyonkezelői jogot biztosító megállapodást küldje meg az 

önkormányzat részére.

96/2017. (IV. 26.) 
A Kistarcsai KÖFE Kft. 2016. évi beszámolójának 
elfogadása azonnal 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2016. évi beszámolója elfogadásra 

97/2017. (IV. 26.) 
A KIVÜ Kft. átalakítása, a Városi, Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár megszüntetése 

2017. június 30. 
napja 

A VMSK intézményvezet
került, a jogviszony 2017. június 30. napjával sz

kell a felek közötti elszámolásnak is megtörténnie.

98/2017. (IV. 26.) 
A KIVÜ Kft. átalakítása, a Városi, Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár megszüntetése 

2017. május 31. 
napja 

Vernyik József KIVÜ Kft.
közös megegyezéssel 2017. május 31. napjával megsz
került. A közös megegyezés aláírásra került, a cég a jogviszony 
megszűnésre tekintettel járó jára

99/2017. (IV. 26.) 
A KIVÜ Kft. átalakítása, a Városi, Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár megszüntetése 

azonnal, a 
megbízási 
szerződés 
megkötése 

tekintetében: 2017. 
május 31. napja, a 
munkaszerződés 

megkötése 
tekintetében: 2017. 

június 30. napja 

Pongrácz Viktória a cég ügyvezet
a cégjegyzékbe bejegyzésre került. Pongrácz Viktóriával a 

határozat szerinti megbízási szerz

100/2017. (IV. 26.) 
A KIVÜ Kft. átalakítása, a Városi, Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár megszüntetése 

azonnal, illetve a 
döntést követő 

nyolc napon belül 

A VMSK megszüntet
Magyar Államkincstárhoz megküldésre került. A VMSK

Magyar Államkincstár törölte a törzskönyvi 
VMSK tevékenységét 2017. június 30. napjáig láthatja el. 

101/2017. (IV. 26.) 
A KIVÜ Kft. átalakítása, a Városi, Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár megszüntetése azonnal 

A KIVÜ Kft. FEB tagjai 2017. július 1. napjától megváltoznak, 
az új tagok: Uvacsek Csaba, Csampa Zsolt. FEB elnök Zsiák 

Balázs marad. A cégbírósági átvezetésre 2017. július 1. napját 

102/2017. (IV. 26.) 
A KIVÜ Kft. átalakítása, a Városi, Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár megszüntetése 

azonnal, 2017. 
május 2. napja Hatályon kívül helyezte a 116/2017. (V. 24.) sz. határozat.



108/2017. (IV. 26.) fejlesztések támogatására benyújtandó pályázatról május 2. került. Döntés 2017. augusztusban várható.

109/2017. (IV. 26.) 2017. évi járdafelújítások helyszíneinek kiválasztása 

azonnal, 
kivitelezés 

tekintetében 2017. 
november 30. 

Az Orgona sétány felújítása és a Rákóczi krt. járdaszakaszain
felújítása elkészült. Megrendelésre került a Hunyadi utca Oázis 

110/2017. (IV. 26.) 2219/8 hrsz.-ú közterület (közút) elnevezése 

azonnal, ill. a 
Bizottság döntését 
követően azonnal 

A közterület (közút) elnevezésére javasla
testület, amely javaslatot a polgármester megküldött 

véleményezésre a Földrajzinév

111/2017. (IV. 26.) 

Kisné Kovács Róza által kezdeményezett 
telekalakítással és ingatlan felajánlással kapcsolatos 
döntés 

azonnal, illetve a 
telekalakítási 

engedély jogerőre 
emelkedését 

követően 
A telekalakítási engedély még nem emelkedett joger

szerződés tervezete az ügyvéddel leegyeztetve.
 


