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A Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 

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

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017.december 6. 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 

 

 



A Képvisel ő-testület 2017. augusztus - 2017. október hónapban hozott érdemi határozatainak végrehajtása 
 

Szám Tárgy Határid ő Intézkedés 
158/2017.(VIII. 14.) Napirendi pont elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel 

159/2017. (VIII.14.) 

Döntés a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” 
című pályázat vonatkozásában a Támogatási 
szerződés, valamint a Konzorciumi 
megállapodás aláírásáról  azonnal 

A Konzorciumi megállapodás 2017.08.15. napján aláírásra 
került. 

160/2017. (VIII. 14.) 

Döntés a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” 
című pályázat vonatkozásában a Támogatási 
szerződés, valamint a Konzorciumi 
megállapodás aláírásáról  azonnal 

A Támogatási szerződés aláírásra került és 2017.08.17. napján 
hatályba lépett. 

161/2017. (VIII. 30.)  Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel 

162/2017. (VIII. 30.)  

 A Kistarcsai KÖFE Kft. 2017. II. negyedéves 
pénzügyi és gazdálkodási, valamint a 
városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó 
beszámolója azonnal 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2017. II. negyedéves pénzügyi jelentése 
és beszámolója elfogadásra került. További intézkedést nem 

igényel. 

163/2017. (VIII. 30.)  

A településrendezési eszközök eseti 
módosítása, a településszerkezeti tervet 
módosító határozat és a helyi építési 
szabályzatot módosító rendelet elfogadása azonnal 

A döntésnek megfelelően módosított településrendezési 
eszközök kihirdetése megtörtént. A Helyi Építési Szabályzat 

2017. szeptember 15. napján hatályba lépett. 

164/2017. (VIII. 30.)  

M31 autópálya mellett tervezett záportározó 
építésével kapcsolatos HÉSZ módosítás 
ügyében a partnerségi egyeztetés lezárása, és 
tárgyalásos eljárás kezdeményezése az állami 
főépítésznél azonnal 

Az Állami Főépítész a tárgyalást a Polgármester 
kezdeményezésére 2017. szeptember 18. napján megtartotta. 

165/2017. (VIII. 30.)  

M 31 autópálya Kistarcsát érintő kiegészítő 
vízrendezési létesítmény üzemeltetéséről a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel előszerződés 
kötés 

szerződés 
aláírására: 15 napon 

belül Az előszerződés megkötésre került. 

166/2017. (VIII. 30.)  
Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi 
beszámolója azonnal A beszámoló elfogadásra került, további intézkedést nem igényel 

167/2017. (VIII. 30.)  
 A médiaszolgáltatók 2017. I. félévi 
beszámolója azonnal A beszámoló elfogadásra került, további intézkedést nem igényel 

168/2017. (VIII. 30.)  
 A médiaszolgáltatók 2017. I. félévi 
beszámolója azonnal A beszámoló elfogadásra került, további intézkedést nem igényel 

169/2017. (VIII. 30.)  

 Pilisborosjenő Község csatlakozása a 
budapesti szennyvízelvezetési 
agglomerációhoz azonnal 

A Képviselő-testület támogatta Pilisborosjenő település Budapest 
központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő 

csatlakozását, a határozat az érintett Önkormányzat számára 
megküldésre került.  

170/2017. (VIII. 30.)  

 Döntés a „Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményének 
kiépítése”című pályázat benyújtásáról azonnal 

A pályázat 2017.09.19. napján benyújtásra került. A döntés 
várható dátuma: 2018.01.06. 

171/2017. (VIII. 30.)  

 „Útépítési-útfelújítási feladatok ellátása” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása  

azonnal, 
szerződéskötés 

tekintetében 2017. 
szeptember 7. 

A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2017. 
szeptember 7. napján megkötésre került. 

172/2017. (IX. 27.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel 

173/2017. (IX. 27.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetése első féléves végrehajtásáról 
szóló beszámoló azonnal További intézkedést nem igényel. 

174/2017. (IX. 27.) 

Az M3 autópálya mellett tervezett záportározó 
építésével kapcsolatos településrendezési 
eszközök eseti módosítása, a 
településszerkezeti tervet módosító határozat 
és a helyi építési szabályzatot módosító 
rendelet elfogadása  azonnal 

A döntésnek megfelelően módosított településrendezési 
eszközök kihirdetése megtörtént. A Helyi Építési Szabályzat 

2017. szeptember 29. napján hatályba lépett. 

175/2017. (IX. 27.) 

Az A. MOSODA Kft. 2143 Kistarcsa, Eperjesi 
út 19. számú ingatlan 1004 m2 területű részére 
tett vételi ajánlat elfogadásaként szerződés 
kötése, döntés a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 
17. és 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. számú 
ingatlanok telekalakításáról, 
településrendezési eszközök módosítására 
irányuló eljárás megindításáról azonnal 

Az A.MOSODA Kft-vel  
a Előszerződés 2017. október 3-án megkötésre került. 

176/2017. (IX. 27.) 

Az A. MOSODA Kft. 2143 Kistarcsa, Eperjesi 
út 19. számú ingatlan 1004 m2 területű részére 
tett vételi ajánlat elfogadásaként szerződés 
kötése, döntés a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 
17. és 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. számú 
ingatlanok telekalakításáról, 
településrendezési eszközök módosítására 
irányuló eljárás megindításáról azonnal 

A telekhatár rendezésről szóló változási vázrajz elkészült, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gödöllő Város Jegyzőjét jelölte ki 
szakhatóságként. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás 
kiadásához a szükséges adatok megküldésre kerültek. 

177/2017. (IX. 27.) 

Az A. MOSODA Kft. 2143 Kistarcsa, Eperjesi 
út 19. számú ingatlan 1004 m2 területű részére 
tett vételi ajánlat elfogadásaként szerződés 
kötése, döntés a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 
17. és 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. számú 
ingatlanok telekalakításáról, 
településrendezési eszközök módosítására 
irányuló eljárás megindításáról 

a Szerződés 
aláírását követően, 

azonnal 

A településrendi eszközök módosításával kapcsolatos 
egyeztetési anyagok elkészültek, a partnerségi egyeztetés az 

előírásoknak megfelelően lezajlott. 



182/2017. (IX. 27.) 
kezdeményezése, ingatlan használati 
szerződés elfogadása azonnal 

vonatkozó kérelmet Magyarországa Kormánya felé, jelenleg 
hiánypótlások teljesítését követ

183/2017. (IX. 27.) 

Döntés a Kistarcsai internálótábor - Emlékhely 
és Könyvtár létrehozásáról, valamint 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
a „Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és 
Könyvtár építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárással összefüggésben azonnal 

A Hivatal megkezdte a Kistarcsai internálótábor 
Könyvtár létrehozásához szükséges feladatok elvégzését.

184/2017. (IX. 27.) 

Döntés a Kistarcsai internálótábor - Emlékhely 
és Könyvtár létrehozásáról, valamint 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
a „Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és 
Könyvtár építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárással összefüggésben azonnal A közbeszerzési terv módosításra került.

185/2017. (IX. 27.) 

Döntés a Kistarcsai internálótábor - Emlékhely 
és Könyvtár létrehozásáról, valamint 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
a „Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és 
Könyvtár építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárással összefüggésben 

azonnal, ajánlattételi 
felhívás megküldése 

tekintetében az 
összefoglaló 
tájékoztatás 

közzétételét követő 
5. munkanapot 

követően azonnal 

A közbeszerzési eljárás 2017. szeptember 28
az összefoglaló tájékoztató közzétételének 

Közbeszerzési Hatóságnál történ

186/2017. (IX. 27.) 

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésére kötött 
konzorciumi együttműködési megállapodás 
megszűnésének megállapítása, továbbá 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” 
tárgyban  

azonnal, 
projektmenedzsment 

feladatok 
ellátásának 
beszerzése 

tekintetében a 
módosított 
támogatási 

szerződés aláírását 
követően 

A módosítási igényt az Irányító Hatóság jóváhagyta, a 
Támogatási Szerződés 2017.11.14. hatállyal módosításra ker

187/2017. (IX. 27.) 

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésére kötött 
konzorciumi együttműködési megállapodás 
megszűnésének megállapítása, továbbá 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” 
tárgyban  azonnal A közbeszerzési terv módosításra került.

188/2017. (IX. 27.) 

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésére kötött 
konzorciumi együttműködési megállapodás 
megszűnésének megállapítása, továbbá 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása 
a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” 
tárgyban  azonnal 

A közbeszerzési eljárás 2017. szeptember
28. napján megindításra került.

189/2017. (IX. 27.) 

A Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése és a Simándy József Általános 
Iskola épületének energetikai felújítása 
tárgyában kötött Támogatási szerződés 
módosítása, továbbá a vonatkozó kivitelezési 
szerződések teljesítési határidejének 
módosítása 

Irányító Hatóság 
jóváhagyását 

követően azonnal 

A módosítási igényt az Irányító Hatóság jóváhagyta, a 
Támogatási Szerződés 1. számú 

2017.10.12. napján hatályba lépett. 

190/2017. (IX. 27.) 

A Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése és a Simándy József Általános 
Iskola épületének energetikai felújítása 
tárgyában kötött Támogatási szerződés 
módosítása, továbbá a vonatkozó kivitelezési 
szerződések teljesítési határidejének 
módosítása 

azonnal, szerződés 
aláírására 

vonatkozóan a 
Támogatási 
szerződés 

módosítás Irányító 
Hatóság általi 
jóváhagyását 

követően azonnal 

A kivitelezési szerző
mindkét fél által aláírásra került. A dokumentumok feltöltésre 

kerültek az elektronikus rendszerbe utólagos ellen
Az irányító Hatóság 2017.11.17. napján értesítette a Hivatalt a 

benyújtott dokumentumok jóváhagyásáról.



196/2017. (IX. 27.) 
két részletben kért támogatás első részletének 
elszámolásáról azonnal 

A beszámoló elfogadásra került, a támogatás második 
részletének elszámolása 2018. február hónapban esedékes

197/2017. (IX. 27.) 
Holló utcai ingatlanok értékesítésére 
vonatkozó pályázati felhívás módosítása azonnal 

A módosított pályázati felhívás a helyben szokásos módon 
közzétételre került, a hirdetés az ingatlan.com o

198/2017. (IX. 27.) 
Zártkerti ingatlanok elidegenítésének 
meghirdetése 

azonnal, a 
szerződés 

megkötésének 
tekintetében 2017. 

november 30. 

Az adásvételi szerz
 2017. november 13. napján

199/2017. (IX. 27.) 
Zártkerti ingatlanok elidegenítésének 
meghirdetése azonnal 

A zártkerti ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati 
felhívások közzétételre kerültek.

200/2017. (IX. 27.) 

Telekhatár rendezés kezdeményezése a 
Kistarcsa 2225 hrsz-ú, a 2231 hrsz-ú és a 
2233 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában azonnal 

A telekhatár rendezésr

201/2017. (IX. 27.) 
Telekalakítás kezdeményezése Kistarcsa 
2234 hrsz-ú Rigómező utca vonatkozásában azonnal 

A telekhatár rendezésrő
Megyei Kormányhivatal Gödöll
szakhatóságként. Az el
kiadásához a szükséges adatok megküldésre kerültek.

202/2017. (IX. 27.) 2219/8 hrsz.-ú közterület (közút) elnevezése azonnal 
 A döntésnek megfelelő

203/2017. (IX. 27.) 
Belterületbe csatolási kérelem a Kistarcsa 
0240/13 hrsz-ú ingatlan tekintetében azonnal 

Az Eurotrade Kft. Értesült a képvisel
készítteti a változási vázrajzot a fekvéshatár változásról.

204/2017. (IX. 27.) 
Tájékoztatás Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról azonnal További intézkedést nem igényel

205/2017. (X. 25.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel
206/2017. (X. 25.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel

207/2017. (X. 25.) 

Döntés az "Önkormányzati tulajdonú óvodai 
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében" című pályázat 
benyújtásáról azonnal 

A pályázat 2017.11.02. napján benyújtásra került. A döntésr
várható dátuma: 2018.03.20.

208/2017. (X. 25.) 

A Polgármesteri hivatal és a Simándy József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
épületeinek energetikai korszerűsítése 
tárgyában kötött kivitelezési szerződések 
módosítása azonnal 

A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítésére megkötött Kivitelezési szerz

módosítása 2017.10.26. dátummal aláírásra került. A 
dokumentumok feltöltésre
utólagos ellenőrzés céljából. Az irányító Hatóság 2017.11.17. 

napján értesítette a Hivatalt a benyújtott dokumentumok 

209/2017. (X. 25.) 

A Polgármesteri hivatal és a Simándy József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
épületeinek energetikai korszerűsítése 
tárgyában kötött kivitelezési szerződések 
módosítása azonnal 

A Simándy József Általános Iskola és 
épületének energetikai korszer

szerződés 2. számú módosítása 2017.10.26. dátummal aláírásra 
került. A dokumentumok feltöltésre kerültek az elektronikus 

rendszerbe utólagos ellen
2017.11.17. napján értesítette a Hivatalt a benyújtott 

dokumentumok jóváhagyásá

210/2017. (X. 25.) 
Gördülő fejlesztési terv 2017. évi 
felülvizsgálata 

azonnal, illetve 
2017. október 31. 

napja 

A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos vélemény megküldésre 
került a DPMV Zrt. részére, aki továbbította a Magyar 

és Közmű

211/2017. (X. 25.) 

A Szilasvíz Kft. 2017.08.31. zárónappal 
elkészített közbenső éves beszámolójának 
elfogadása azonnal 

A Szilasvíz Kft. 2017.08.31.napi zárónappal készített éves 
beszámolóját a Szilasvíz Kft. taggy

212/2017. (X. 25.) 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátására feladatellátási megállapodás 
kötéséhez felhatalmazás azonnal 

A megállapodás aláírására a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság megkeresését követ



218/2017. (X. 25.) 

Döntés a Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. 
számú ingatlan területhasználatával és a 
telekhatár rendezésével kapcsolatosan 

azonnal, tulajdonjog 
átruházás 

tekintetében a 
telekhatár rendezést 

engedélyező 
hatósági döntés 

jogerőre 
emelkedését 

követően azonnal 
Módosította a 221/2017. (XI. 06.) számú határozat. Az 

előszerz
 


