
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: Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2019. május – 
2019. június 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 2019. május – 2019. 
június hónapokban hozott érdemi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 18. 
 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 
 

 



 
A Képviselő-testület 2019. május - 2019. június hónapban hozott érdemi határozatainak végrehajtása 

Határozat száma Tárgy Határidő Intézkedés 
113/2019. (V. 29.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

114/2019. (V. 29.) 
A DPMV Zrt. 2018. évi beszámolója és 2019. 
évi üzleti terve azonnal További intézkedést nem igényel. 

115/2019. (V. 29.) 
A DPMV Zrt. 2018. évi beszámolója és 2019. 
évi üzleti terve azonnal További intézkedést nem igényel.  

116/2019. (V. 29.) 

A Kistarcsai VMSK Kft. Felügyelő Bizottság 
2018. évi beszámolójának, mérlegének és 
könyvvizsgálói jelentésének elfogadása azonnal 

A Kistarcsai VMSK Kft. 2018. évi beszámolója és 
a hozzá kapcsolódó pénzügyi jelentés elfogadásáról 

az ügyvezető értesült. 

117/2019. (V. 29.) 

A Kistarcsai VMSK Kft. Felügyelő Bizottság 
2018. évi beszámolójának, mérlegének és 
könyvvizsgálói jelentésének elfogadása azonnal 

A Felügyelő Bizottság 2018. évi beszámolójának 
elfogadásáról az ügyvezető értesült. 

118/2019. (V. 29.) 
A Kistarcsai KÖFE Kft. és a Felügyelő 
Bizottság 2018. évi beszámolójának elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel.  

119/2019. (V. 29.) 
Döntés a "Kistarcsai Híradó" önkormányzati lap 
megjelenítésére vonatkozó szerződésről azonnal 

Az új szerződés aláírásra került PO-KER 
Reklámszervező és Szolgáltató BT-vel. 

120/2019. (V. 29.) 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata azonnal 

Az elfogadott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata 2019. június 1-én hatályba 

lépett. 
121/2019. (V. 29.) Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló azonnal További intézkedést nem igényel. 
122/2019. (V. 29.) Adóhatóság munkájáról beszámoló azonnal További intézkedést nem igényel. 

123/2019. (V. 29.) 
Beszámoló Kistarcsa Integrált Városfejlesztési 
Stratégia megvalósításáról azonnal További intézkedést nem igényel.  

124/2019. (V. 29.) 

Döntés az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 
pályázatról 

azonnal, pályázat 
benyújtása 

tekintetében 2019. 
május 31. 

A pályázat 2019.05.30. dátummal benyújtásra 
került. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

2019.08.22. napján történt döntése értelmében 
pályázatunk forráshiány miatt nem részesült 

támogatásban, tartalék listára került. A miniszter 
várhatóan 2019. októberben újra dönt a megmaradt 

forrás felhasználása érdekében. 

125/2019. (V. 29.) 

„Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elektromos 
kiegészítő munkái az óvodai ellátás 
infrastrukturális színvonalának javítása 
céljából” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása azonnal 

A vállalkozási szerződés 2019. június 11. napján 
megkötésre került, a hatályba lépési feltétel 

bekövetkezéséből adódóan 2019. július 18. napján 
hatályba lépett. 

126/2019. (V. 29.) 

Szekeres Pál által kezdeményezett, a 2143 
Kistarcsa, Homok dűlő 26. számú, 488 hrsz-ú, 
ingatlanra vonatkozóan a településrendezési 
eszközök módosítására irányuló eljárás 
megindítása 

a Településrendezési 
szerződés aláírását 
követően, azonnal 

A Településrendezési szerződés 2019. június 7. 
napján megkötésre került, az eljárás megindult, a 

partnerség lezárását követően az állami főépítész a 
tárgyalást 2019. szeptember 11. napján megtartotta. 
Az állami főépítész végső véleményének kiadására 

8 nap áll rendelkezésre. 

127/2019. (V. 29.) 

Szekeres Pál által kezdeményezett, a 2143 
Kistarcsa, Homok dűlő 26. számú, 488 hrsz-ú, 
ingatlanra vonatkozóan a településrendezési 
eszközök módosítására irányuló eljárás 
megindítása 

azonnal, a tervezési 
szerződés 

megkötésének 
tekintetében a 

Településrendezési 
szerződés aláírását 
kövezően azonnal 

A Településrendezési szerződés 2019. június 7. 
napján, a tervezési szerződés 2019. június 17. 

napján megkötésre került. 

128/2019. (V. 29.) 

Kistarcsa Város Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzéseinek részletes 
szabályairól szóló szabályzat módosítása azonnal További intézkedést nem igényel.  

129/2019. (V. 29.) 

„Kistarcsa, Raktár körút és a Móra Ferenc utca 
egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő 
kiépítése, felújítása, korszerűsítése 
gazdaságfejlesztési céllal – 2 részben” tárgyban 
indított közbeszerzési eljárás eredményeként 
kötött, Móra Ferenc utca építésére és felújítására 
vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása azonnal 

A vállalkozási szerződés módosítás 2019. május 30. 
napján mindkét fél által aláírásra került. 

130/2019. (V. 29.) 
1393/6/A/14 hrsz-ú, üzlet rendeltetés módú 
ingatlan értékesítése azonnal 

Az adásvételi szerződés 2019. július 1 napján 
megkötésre, a vételár megfizetésre került.  

131/2019. (V. 29.) 2018. év Polgárőre cím adományozása 2019. június 26. 
2019. június 26-i Képviselő-testületi ülésen a díj 

átadásra került. 
132/2019. (VI. 26.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 
133/2019. (VI. 26.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényel. 

134/2019. (VI. 26.) 

A módosított Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási 
Megállapodás elfogadása azonnal 

A módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodás elfogadásra került, a 
vonatkozó határozatot a Társulás számára 

továbbítottuk.  

135/2019. (VI. 26.) 
Gödőllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2018. évi önkormányzati beszámolója azonnal 

Határozatot megküldtük a Tűzoltó-
parancsnokságnak. 

136/2019. (VI. 26.) 
Döntés a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2018. 
évi beszámolójának elfogadásáról azonnal További intézkedést nem igényel.  



137/2019. (VI. 26.) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda beszámolója azonnal 
A beszámoló elfogadásáról az intézményvezető 

értesült. 

138/2019. (VI. 26.) Alapszolgáltatási Központ beszámolója azonnal 
A beszámoló elfogadásáról az intézményvezető 

értesült. 

139/2019. (VI. 26.) 
Az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámoló kiegészítése 

azonnal, illetve 8 
napon belül 

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

140/2019. (VI. 26.) 
Helyi tömegközlekedésről szóló 2018. évi 
beszámoló azonnal További intézkedést nem igényel.  

141/2019. (VI. 26.) 

Döntés a Szilasvíz Kft. végelszámolása kapcsán 
a vagyonfelosztási javaslat és a záró beszámoló 
jóváhagyásáról azonnal 

A Szilasvíz Kft. végelszámolásával kapcsolatos 
záró dokumentumok jóváhagyásra kerültek, azokat 

elfogadta a taggyűlés is. A Kft. cégtörlése 
folyamatban van. A vagyonfelosztási javaslat 

szerint járó 4.689.746,- Ft a törlést követően kerül 
elutalásra az Önkormányzat részére. 

142/2019. (VI. 26.) 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új 
rendelet megalkotása 2019. június 28. 

A módosult közművelődési megállapodás a VMSK 
Kft-vel aláírásra került. 

143/2019. (VI. 26.) 

Döntés a Települési Értéktár Bizottság 
információs térképre és elhelyezésére vonatkozó 
javaslatáról 2019. szeptember 14. 

Az információs tábla beszerzésére kedvező 
árajánlat kérése folyamatban van. 

144/2019. (VI. 26.) 
Döntés a VMSK Kft. éves beszámolóinak 
könyvvizsgálatával kapcsolatban azonnal További intézkedést nem igényel.. 

145/2019. (VI. 26.) 
A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

azonnal, illetve 2019. 
szeptember 30. napja 

A zöldfelületen történő parkolással szembeni 
fellépés lehetőségeiről szóló beszámoló a 2019. 
szeptemberi rendes testületi ülésre beterjesztésre 

került. 

146/2019. (VI. 26.) 

Kistarcsa város módosított zajvédelmi tervének 
elfogadása a 2019 - 2024 közötti időszakra 
vonatkozóan, egyben értékelve a 2014 - 2019 
közötti fejlesztéseket és beruházásokat azonnal 

A módosított intézkedési terv az érintett 
hatóságoknak megküldésre került. 

147/2019. (VI. 26.) 

Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó 
fejlesztésekre vonatkozó konzorciumi 
megállapodás megkötése 

azonnal, illetve az 
elhelyezési igények 
tekintetében a Civil 

Ház bontásának 
megkezdéséig, illetve 

a 2020. évi 
költségvetés 

összeállításakor 

A döntés értelmében szükséges egyeztetések 
folyamatban vannak. A Civil Ház régi építésű 

részének bontási költsége a 2020. évi 
költségvetésben kerül tervezésre. 

148/2019. (VI. 26.) 

Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó 
fejlesztésekre vonatkozó konzorciumi 
megállapodás megkötése azonnal A konzorciumi megállapodás aláírásra került. 

149/2019. (VI. 26.) 

Kistarcsa, belterület 1317/140 hrsz-ú, 143 m2 
területű kivett beépítetlen terület rendeltetés 
módú ingatlan értékesítése 

az önkormányzat 
vagyongazdálkodásár
ól szóló 10/2012. (II. 
24.) önkormányzati 

rendelet 
módosításának 
hatályba lépését 

követően 

Vevő a testületi határozatról tájékoztatást kapott, 
azzal, hogy az adásvételi szerződés előkészítésére 

ügyvédet bízzon meg. Figyelemmel arra, hogy vevő 
ügyvédje részéről adásvételi szerződés tervezet 
nem érkezett, 2019. szeptember 3. napján vevőt 
levélben szólítottuk fel, hogy 2019. október 1. 

napjáig nyilatkozzon, hogy vételi szándéka fennáll-
e, illetve amennyiben igen,  gondoskodjék ügyvéd 

megbízásáról. Vevő 2019. szeptember 17-i 
nyilatkozatában kérte az ügy függőben tartását, 
vételi szándéka tárgyában a későbbiekben tud 

nyilatkozni. 

150/2019. (VI. 26.) 

Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei 
gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés 
ellátására szolgáltató kiválasztása azonnal 

A közétkeztetési szolgáltatási szerződés és a bérleti 
szerződés 2019. június 27-én mindkét fél által 

aláírásra került. 

151/2019. (VI. 26.) 
Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. 
évben végzett munkájáról azonnal Határozatot megküldtük a Rendőrkapitányságnak. 

152/2019. (VI. 26.) 
Képviselő-testület 2019. második félévi 
munkaterve folyamatos 

A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve 
megküldésre került az érintettek részére. 

153/2019. (VI. 26.) 
Közigazgatási döntés ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálása azonnal 

A Képviselő-testület helyben hagyta az elsőfokú,  
Kistarcsa Város Jegyzője által meghozott, 

közigazgatási bírságot kiszabó határozatot. A 
közigazgatási bírság végrehajtása átadásra került a 
NAV számára. A kötelezettek közigazgatási pert 
indítottak a másodfokú határozattal szemben. A 
kereset az illetékes bíróságra továbbításra került 
védirat megküldése mellett. Tárgyalás kitűzésére 

még nem került sor. 

154/2019. (VI. 26.) Önkormányzati elismerések adományozása 

azonnal, átadás 
tekintetében 2019. 

szeptember 14. 
A díszpolgári címhez tartozó gyűrű és emlékplakett 

átadásra került. 

155/2019. (VI. 26.) Önkormányzati elismerések adományozása 

azonnal, átadás 
tekintetében 2019. 

szeptember 14. 
A Kistarcsa Városért cím jelöltjének kiértesítése 

megtörtént. 



156/2019. (VI. 26.) Önkormányzati elismerések adományozása 

azonnal, átadás 
tekintetében 2019. 

szeptember 14. 
A Köz szolgálatért cím és a hozzá tartozó összeg, 

valamint oklevél átadásra került.  

157/2019. (VI. 26.) Önkormányzati elismerések adományozása 

azonnal, átadás 
tekintetében 2019. 

szeptember 14. 

A Kistarcsa Város 2019. év sportolója cím és a 
hozzá tartozó összeg, valamint oklevél átadásra 

került. 

158/2019. (VI. 26.) Önkormányzati elismerések adományozása 

azonnal, átadás 
tekintetében 2019. 

szeptember 14. 
A Kistarcsai Gyermekekért cím és a hozzá tartozó 

összeg, valamint oklevél átadásra került. 

159/2019. (VI. 26.) 
Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról azonnal További intézkedést nem igényel.  

 
 
 
 
 
 
 


