
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésére 
 
 

Tárgy: Bizottsági elnökök beszámolója az átruházott hatáskörben, 2014. október – 2019. 
augusztus közötti időszakban hozott döntésekről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. 
(XII. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy a bizottságok 
tevékenységükről ciklusonként legalább egyszer beszámolnak a Képviselő-testületnek.  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. 
(XII. 20.) önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete rendelkezik azokról az esetekről, 
melyekben a Képviselő-testület bizottságai saját hatáskörben dönthetnek. Ezek a következők: 
 
I. Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik: 

 
1) A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának véleményezése a jogszabályban 

meghatározott feltételek esetén 
2) Az óvoda házirendjének és szervezeti és működési szabályzatának véleményezése a 

jogszabályban meghatározott feltételek esetén 
3) Véleményezi az intézményvezetői pályázatokat, javaslatot tesz vezetői megbízásra, 

kinevezésre 
4) Véleményezi a köznevelési intézmény munkatervét és éves beszámolóját 
5) A közművelődési feladatok ellátásának ellenőrzése 
6) Nevelési évenként egy alkalommal a köznevelési intézmény beszámoltatása a 

tevékenységéről 
7) A köznevelési intézmény ellenőrzése a szakmai munka eredményessége, a nevelési-

oktatási intézményben a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység, a tanuló és 
gyermekbaleset megelőzésében tett intézkedések tekintetében 

8) A köznevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok 
végrehajtásának, a pedagógiai szakmai munka eredményességének értékelése 

9) A Civil Házban (Kistarcsa, Széchenyi u.33.) székhely létesítéséhez hozzájárulás, 
hozzájárulás visszavonása, eljárás indítása a székhely törlésére vonatkozóan 

 



10) A címer, a zászló, illetve lobogó engedélyhez kötött használatának, alkalmazásának vagy 
forgalomba hozatal céljából történő előállításának engedélyezése, engedély visszavonása 

11) Kistarcsa névhasználatának engedélyezése, engedély visszavonása.  
12) Méltányossági települési támogatás megállapítása 
13) A személyi térítési díj mértékét vitató kifogás elbírálása, az összeg csökkentése, 

elengedése 
14) Véleményezi az önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepcióját 
15) Véleményezi az egészségügyi alapellátás háziorvosi körzeteinek módosítását, új körzetek 

létrehozását 
16) Véleményezi a háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok szerződés szerinti 

beszámolóját; 
17) Véleményezi a gyermekek napközbeni felügyeletét ellátók szerződés szerinti 

beszámolóját; 
18) Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjak odaítéléséről 
19) Véleményezi a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

 
II. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik: 

 
1) Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat 
2) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatok ellátása 
3) Az összeférhetetlenség miatt lemondó képviselő lemondó nyilatkozatának átvétele, 
4) Méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátása 
5) A polgármester hatáskörébe utalt bérbeadás kivételével a lakás és helyiség bérbeadói jogok 

gyakorlása 
6) Az önkormányzati intézményhez nem rendelt ingóvagyon tekintetében a tulajdonosi 

joggyakorlás 
7) Az 1.000.000,- Ft-ot meghaladó, de a Kbt.-ben meghatározott egyszerű közbeszerzési 

eljárás mindenkori értékhatárát el nem érő árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatás 
beszerzésének lebonyolítása, abban döntéshozatal az önkormányzat erre vonatkozó 
szabályzatában foglaltak alapján 

8) Döntés a képviselő-testületi ülésről, a bizottsági ülésről történő igazolatlan hiányzás esetén 
a tiszteletdíj mértékének csökkentéséről 

9) Ellenőrzi az önkormányzat összes intézményének, tisztségviselőjének, szervének 
pénzügyi-elszámolási tevékenységét 

10) Véleményezi az éves költségvetés egész tervezetét 
11) Kezdeményezheti hitel felvételét, illetve véleményezi az ilyen kezdeményezést 
12) Véleményezi a vagyontárgyak értékesítését (ingatlanok, értékpapírok, társasági 

részesedések) 
13) Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására 
14) Véleményezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésével, létszám gazdálkodásával 

valamint feladat-átcsoportosításokkal kapcsolatos javaslatokat 
15) Javaslatot tesz a helyi építési szabályzatra; a szabályozási tervre, véleményezi az elkészült 

terveket. 



 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének bizottsági elnökei elkészítették 
beszámolójukat, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

1. számú határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csampa Zsolt, a Humánpolitikai 
Bizottság elnökének az átruházott hatáskörben, 2014. október – 2019. augusztus közötti 
időszakban hozott döntésekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 

(a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
 
 

2. számú határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsiák Balázs, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökének az átruházott hatáskörben, 2014. október – 2019. 
augusztus közötti időszakban hozott döntésekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 

(a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 19. 
 
 
 
         Solymosi Sándor 
            polgármester 



KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK 

ELNÖKE 
 

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)-507-132 

 
 
Tárgy:  Bizottsági elnökök beszámolója az átruházott hatáskörben, 2014. október – 2019. 

augusztus közötti időszakban hozott döntésekről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Humánpolitikai Bizottság döntött a „Kistarcsa” név, címer, zászló és lobogó engedélyhez 
kötött használatáról, alkalmazásáról vagy forgalomba hozatal céljából történő előállításának 
engedélyezéséről, engedély visszavonásáról. A Bizottság négy alkalommal engedélyezte a 
„Kistarcsa” névhasználatot, illetve egy alkalommal visszavonta az engedélyt. 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 7/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése alapján átruházott hatáskörben 
a Humánpolitikai Bizottság 2014. október 1-től az alábbi döntéseket hozta: 
 
Méltányossági települési támogatás 
megállapítása 

41 db 

 
 
A Képviselő-testület által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázaton, a beadott pályázatok alapján a bizottság átruházott hatáskörben 2014-
ben 6 főnek, 2015-ben 8 főnek, 2016-ban 7 főnek, 2017-ben 9 főnek, illetve 2018-ban 7 főnek 
ítélte oda a támogatást. 
 
 
Évente áttekintette és véleményezte a gyermekek napközbeni felügyeletét ellátók szerződés 
szerinti beszámolóját és javaslatot tett a Képviselő-testületnek a gyermekek napközbeni 
ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat ellátására kötendő szerződésekre és 
támogatandó férőhelyekre az alábbiak szerint:  
  2015.: 36 férőhely (1 400 Ft/nap/fő) 
  2016.: 36 férőhely (1 400 Ft/nap/fő, de legfeljebb 30 000 Ft/hó/fő) 
  2017.: 26 férőhely (40 000 Ft/hó/fő) 
  2018.: 36 férőhely (40 000 Ft/hó/fő) és 
  2019.: 36 férőhely (40 000 Ft/hó/fő) 
 
 

 



Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások 
rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete alapján a bizottság természetbeni 
és pénzben nyújtott támogatásokról dönt. 
 
Pénzben nyújtott támogatások esetében évente kiírásra kerül a civil szervezetek 
támogatásáról szóló pályázat. Ennek keretében a bizottsági döntéseket a következő táblázat 
tartalmazza. 
 

2015. 

Bizottság a kiíró, 
pályázat: évente egyszer, 
elszámolás: évente 
kétszer Keret Kiírás Pályázó Támogatott 

    8 100 000 Ft 2015.02.23. 15 12 

2016. 

Bizottság a kiíró, 
pályázat: évente egyszer, 
elszámolás: évente 
kétszer Keret Kiírás Pályázó Támogatott 

    8 100 000 Ft 2016.02.22. 14 14 

2017. 

Bizottság a kiíró, 
pályázat: évente egyszer, 
elszámolás: évente 
kétszer Keret Kiírás Pályázó Támogatott 

    8 100 000 Ft 2017.02.20. 16 15 

2018.  

Bizottság a kiíró, 
pályázat: évente egyszer, 
elszámolás: évente 
kétszer  Keret Kiírás Pályázó Támogatott 

    8 100 000 Ft 2018.02.26. 13 13 

2019. 

Bizottság a kiíró, 
pályázat: évente egyszer, 
elszámolás: évente 
kétszer Keret Kiírás Pályázó Támogatott 

  8 600 000 Ft 2019.02.25. 16 16 
 
 
A Bizottság javaslatára került kiegészítésre a 7/2015. számú önkormányzati rendelet az 
„Életkezdéshez nyújtható települési támogatás” című 8/A §-al. 
 
 
A Bizottság minden évben, a szeptemberi bizottsági ülésen, emlékplakettel és virággal 
köszöntötte az adott évben nyugdíjba vonult pedagógusokat, védőnőket. 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 19. 
 
 

 
Csampa Zsolt 

a Bizottság elnöke 
 



KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
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2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
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Tárgy:  Bizottsági elnökök beszámolója az átruházott hatáskörben, 2014. október – 2019. 

augusztus közötti időszakban hozott döntésekről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bizottság minden évben ellenőrizte és nyilvántartotta a képviselői vagyonnyilatkozatokat. 
A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai a jogszabályi előírásnak megfelelően, 
minden évben, határidőben leadták saját és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát. 
 
 
Új és átalakult gazdasági társaságok – KÖFE Kft., Kistarcsai VMSK Kft. 
A városüzemeltetési feladatok ellátására a Képviselő-testület a 6/2016. (I. 27.) számú 
határozatával megalapítja a Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.-t, melynek 
telephelyéül a 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlant jelölték ki. 
Ezt követően a város közművelődési feladatainak ellátására 2017-ben a Kistarcsai VMSK 
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alakult meg, a korábbi KIVÜ Kft. jogutódjaként, szintén a Kossuth Lajos utca 23. szám alatti 
telephellyel. 
 
Térfigyelő rendszer fejlesztése, bővítése 
A térfigyelő kamerarendszer több alkalommal bővítésre és fejlesztésre került. 
 
Közvilágítás 
A 2015-ben kezdődött energiatakarékos átalakítást követően több alkalommal LED lámpák 
kihelyezésével fejlesztették a közvilágítást. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
2017-ben csapadékcsatornát építettek az Eperjesi úton. A 2018-2019. években pedig a Kántor 
és Rozmaring utcák, illetve a Holló utca egy rész és az Alig utca szakaszán nyílt és zárt 
rendszerű csapadékvíz-elvezetés épült ki, nyertes pályázat eredményeként. 2019-ben további 
munkákat végeztek a csapadékvíz továbbvezetése érdekében, a Móra Ferenc, valamint a Scheda 
Ferenc utcánál víznyelő és csőáteresz került beépítésre. 
 
Járda építések és felújítások 
Az elmúlt 5 évben az alábbi helyeken újult meg, illetve létesült járda: az Eperjesi úton a 
Szabadság úttól a lakótelep kezdetéig kijavították a járdát, a Szabadság út elejétől a Vas-
Műszaki üzletig épült új járda. A Hunyadi utcában néhány kereszteződésben megújították a 

 



járdaszakaszokat. Szintén a Hunyadi utcában a HÉV-hez vezető járdától a Kisgömböc 
Étteremig megépült a járda, a Kőrösi Csoma Sándor utcában a 23-as szám előtti szakaszon 
felújították a járdát, a Széchenyi utca 53-tól szintén felújították a járdát a Civil Ház parkolójáig, 
illetve az Aulich Lajos és Kossuth Lajos utcák kereszteződésében is újjáépült a járdaszakasz. 
Az Árpád vezér, Attila, Móra Ferenc utcákban felújították az elhasználódott járdaszakaszokat, 
a zsófialigeti butiksornál, a Kölcsey Ferenc utcában, az Illés Bálint téren, a Vasút utcában 
(Homokdűlő utcától a Móra Ferenc utcáig) pedig új járdát építettek. 
 
Hulladékszállítás 
Kistarcsa településén 2017-től a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. látja el a hulladékszállítási 
feladatokat. A társaság elszállítja a lakosságtól a kommunális hulladékot, a zöldhulladékot, a 
szelektíven összegyűjtött hulladékot. Továbbá a 2019-es évtől házhoz menő rendszerben, 
előzetes egyeztetést követően a lakossági lomtalanítás is megoldott a társaság által. 
 
 
A Bizottság „Az 1.000.000,- Ft-ot meghaladó, de a Kbt.-ben meghatározott egyszerű 
közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárát el nem érő árubeszerzés, építési beruházás és 
szolgáltatás beszerzésének lebonyolítása, abban döntéshozatal az önkormányzat erre 
vonatkozó szabályzatában foglaltak alapján” hatáskörében 89 döntést hozott megközelítőleg 
nettó 323 millió forint értékben. 
 
 
 
Kistarcsa 2019. szeptember 19. 
 

 
 

Zsiák Balázs 
a Bizottság elnöke 

 


