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Előterjesztés 
 
 

A Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére 
 
 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló az átruházott hatáskörben 2019. évben hozott döntésekről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklete, a 
Közbeszerzési Szabályzat I. fejezet 5. pont (1) bekezdése, valamint a 2019. évi költségvetési 
rendelet 12. § (2), (3), (5) és (6) bekezdése rendelkezik azokról az esetekről, melyekben a 
polgármester átruházott hatáskörben dönthet. Ezek a következők: 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklete 
szerint: 
 

1) A közterület használatát érintő önkormányzati hatósági eljárások lefolytatása, a döntés 
meghozatala. 

2) Az Önkormányzat 1.000.000,- Ft alatti követeléseinek érvényesítése, bírósági eljárás 
megindítása, az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok 
kiadása, az önkormányzati igények érvényesítése, vagy az önkormányzat jogvédelme 
érdekében közigazgatási, illetve bírósági peres, vagy nem peres eljárás megindítása. 

3) Bérleti, valamint egyéb szerződések rendes és rendkívüli felmondása, a szerződések 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodás megkötése. 

4) Döntés az Önkormányzatot megillető követelés elengedéséről 500.000,- Ft 
értékhatárig. 

5) A költségvetésben előirányzatként rendelkezésre álló keretösszeg terhére 
kötelezettségvállalás alkalmanként legfeljebb nettó 1.000.000,- Ft értékhatárig 
árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásra vonatkozóan. 

6) Dönt a mindenkor hatályos költségvetésben meghatározott nagyságrendben a 
költségvetésben előirányzatként rendelkezésre álló keretösszegek módosításáról, 
átcsoportosításáról. 

7) Közműszolgáltatások (telefon, internet, víz, gáz, villamos energia, karbantartás), 
valamint pénzügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, közbeszerzést nem 
igénylő szerződés megkötése, felülvizsgálata, felmondása értékhatártól függetlenül. 

 



8) Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
9) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az önkormányzat ügyféli érintettsége 

esetén az önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó, tulajdonjogot nem érintő 
nyilatkozatok megtétele. 

10) Méltányossági települési támogatás ügyekben eljárási kérdésekben döntés. 
11) Dönt a köztemetési ügyekben. 
12) Az ingatlanok pályáztatása során, eredménytelenség esetén dönt a pályázat változatlan 

formában történő kiírásáról. 
13) Az önkormányzati intézményhez nem rendelt ingóvagyon pályáztatása során 

eredménytelenség esetén dönt a pályázat változatlan formában történő kiírásáról. 
14) Dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétlekötéséről. 
15) Dönt a közútkezelői hozzájárulások iránti kérelmekről. 
16) Dönt a közművezetékek létesítéséhez (átépítéséhez, bontásához) szükséges tulajdonosi 

hozzájárulások iránti kérelmekről 
17) Gyakorolja a bérbeadói jogokat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet 
szerinti közérdekű célra történő bérbeadás esetén, valamint az alábbi esetekben: 
a) 1237/14 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára tekintet 

nélkül, 
b) Belterületi ingatlanok bérbeadása esetén, amennyiben a bérbeadás időtartama az 1 

hónapot nem haladja meg, 
c) bármely külterületi ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára tekintet 

nélkül, 
d) Az 1317/139 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára tekintet 

nélkül. 
18) Dönt az Önkormányzat számára felajánlott ingó vagyon tekintetében a felajánlott 

vagyon tulajdonjogának elfogadásáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 
1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg. 

19) Dönt az Önkormányzat javára történő vagyonfelajánlásról, értékhatártól függetlenül - 
mind ingatlan, mind ingó dolog esetében- amennyiben az használati jog megszerzésére 
vonatkozik, azonban tulajdonjog megszerzésével nem jár. 

20) Dönt Kistarcsa Város főépítészének megbízásáról. 
21) A Képviselő-testület által jóváhagyott, Önkormányzat által megkötött szerződések 

módosítása, amennyiben a módosítás nem érinti a szerződések lényeges tartalmát. 
22) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő közműhálózat-létesítésre vonatkozó 

kártalanítási megállapodás megkötése. 
23) A gazdasági programban megjelölt célokhoz kapcsolódóan – a mindenkor hatályos 

költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig – kötelezettséget vállal. 
24) Kiválasztja a belső ellenőrzést végző személyt/szervezetet, és megköti a vonatkozó 

szerződést. 
25) Dönt, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a Kistarcsa település közigazgatási 

határával határos települési önkormányzatok településrendezési eszközeinek 
véleményezésével kapcsolatban. 

26) Megköti a Képviselő-testület által jóváhagyott, víziközmű vagyonra vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervben szerepelő munkálatok megrendelésére, elvégzésére 
vonatkozó vállalkozási szerződéseket. 

27) Közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslata alapján 
a) módosítja a felhívást érdemben nem befolyásoló elemeket, 
b) meghozza az ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségét megállapító közbenső 

döntéseket. 



28) Közbeszerzési eljárásban, amennyiben az állandó bírálóbizottsági tagok egyike sem 
rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, az Előkészítő Bizottság 
javaslata alapján a bíráló bizottságba további tagként az első bíráló bizottsági ülést 
megelőzően közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagot jelöl ki. 

29) Közbeszerzések vonatkozásában elkészíti az előzetes összesített tájékoztatót, 
amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 38. §-ában foglalt 
feltételek fennállnak, és gondoskodik annak közzétételéről. 
 
 

A Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának I. fejezet 5. pont (1) 
bekezdése tartalmazza: 
 
Amennyiben a közbeszerzési eljárás az uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló hatályos Korm. rendelet hatálya alá esik azzal, hogy a 
közbeszerzési dokumentumok előzetes (ex-ante) ellenőrzése szükséges, akkor a polgármester 
az előzetes ellenőrzés esetén jogosult a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumokat az ellenőrző szervezet javaslata alapján az érdemben befolyásoló elemek 
tekintetében is módosítani, amelyről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell. 
 
 
A 2019. évi költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdése alapján: A polgármester gyakorolja a 
szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és 
visszavonását a számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen 
keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar 
Államkötvény értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez 
igazodva. E pontban foglalt döntéséről az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni 
köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló tájékoztató keretében. 
 
A 2019. évi költségvetési rendelet 12. § (3) bekezdése alapján: A működési jellegű kiadások 
között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú tartalék és az évközi 
többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a 
Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel: 
a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a polgármester saját hatáskörben jogosult a 
költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet 
és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket 
fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei 
elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A 
polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt 
előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig 
önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható 
része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem 
biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére 
jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban 
meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet 
legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja. 
b) A polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános tartalék terhére, az 
Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása 
érdekében a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű 
beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban 



meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes 
ülésén köteles tájékoztatni. 
 
A 2019. évi költségvetési rendelet 12. § (5) bekezdése alapján: A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 5. számú mellékletében a ”Könyvtár és 
Emlékhely létrehozása” megnevezésű beruházási célt szolgáló keretösszeg terhére, a 
beruházás érdekében szükséges egyes, a beruházási cél megvalósulását, illetve a kivitelezés 
előkészítését, vagy lebonyolítását szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, 
legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt 
felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztatóval egy időben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek. 
 
A 2019. évi költségvetési rendelet 12. § (6) bekezdése alapján: A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok 
terhére a „NO2WAR ,azonosító: 589029-CITIZ-1-2017-1-HU-CITIZ-REMEM” megnevezésű 
támogatott projekt érdekében szükséges kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó 
egyedi összegben, a projekt cél megvalósulását szolgáló feladatok finanszírozása érdekében. 
A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egy időben beszámolni köteles 
a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően elkészült a 2019. évben a polgármester átruházott 
hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámoló. 
 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évben átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 

(a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
 

Kistarcsa, 2019. december 5. 
 

 
 

Juhász István 
polgármester 

 
 



Polgármesteri beszámoló az átruházott hatáskörben 2019. évben hozott döntésekről 

Átruházott hatáskör megnevezése Ügyekben hozott döntések száma 
(db) 

Szerződés/Megbízás 
összege 

(Ft) 
Az SzMSz 4. melléklet 1. pontjával kapcsolatban: A közterület használatát érintő 
önkormányzati hatósági eljárások lefolytatása, a döntés meghozatala 289  
Az SzMSz 4. melléklet 2. pontjával kapcsolatban: Az Önkormányzat 1.000.000,- 
Ft alatti követeléseinek érvényesítése, bírósági eljárás megindítása, az 
önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása, az 
önkormányzati igények érvényesítése, vagy az önkormányzat jogvédelme 
érdekében közigazgatási, illetve bírósági peres, vagy nem peres eljárás 
megindítása. 

-  

Az SzMSz 4. melléklet 3. pontjával kapcsolatban: Bérleti, valamint egyéb 
szerződések rendes és rendkívüli felmondása, a szerződések közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodás megkötése. 

-  

Az SzMSz 4. melléklet 4. pontjával kapcsolatban: Döntés az Önkormányzatot 
megillető követelés elengedéséről 500.000,- Ft értékhatárig. 

11 követelés (kisösszegű étkezési 
térítési díjak) 

29.243,- (11 db 
összesen) 

Az SzMSz 4. melléklet 5. pontjával kapcsolatban: A költségvetésben 
előirányzatként rendelkezésre álló keretösszeg terhére kötelezettségvállalás 
alkalmanként legfeljebb nettó 1.000.000,- Ft értékhatárig árubeszerzésre, építési 
beruházásra és szolgáltatásra vonatkozóan. 
Az alábbiak szerint: 

156  

önkormányzati tulajdon 4 1 294 178  
Utak, hidak szakfeladat 21  

Közvilágítás 4  
Működés • Önkormányzati fenntartási 

intézmények felújítása, 
karbantartása: 56 

• Játszóterek karbantartása, 

 
 
 
 
 



bővítése, felülvizsgálata:11 
• Közterületek fejlesztése: 7 
• Telekalakítások, földhivatali 

eljárások: 6 
• Fakivágás/gallyazás:3  
• Kártevő irtás: 2 
• Legionella kockázatbecslés: 3 
• Közlekedési jelzőtábla, egyéb 

közterületi tábla beszerzése: 6 
• Közterületen elhullott állatok 

elszállíttatása: 15 
• Értékbecslések készíttetése: 
• víziközmű üzemeltetéssel 

kapcsolatos 
kötelezettségvállalások: 1 

• energetikai tanúsítványok:  
• karácsonyi díszkivilágítás: 7 
• tárolási szerződés:  
• Móra F. u. illegális hull. 

elszállítás: 1 
• Pályázati illegális hulladék 

elszállítás: 9 
• közbeszerzési tanácsadás:  

ÖSSZESEN: 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Az SzMSz 4. melléklet 6. pontjával kapcsolatban: Dönt a mindenkor hatályos 
költségvetésben meghatározott nagyságrendben a költségvetésben 
előirányzatként rendelkezésre álló keretösszegek módosításáról, 
átcsoportosításáról. 

A polgármester a tárgyévi 
költségvetés módosítására vonatkozó 

előterjesztésében részletesen 
tájékoztatta a testületet az év közben 

végrehajtott előirányzat 

 



módosításról, átcsoportosításról. A 
3/2019.(II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításra vonatkozó  
2019. november,augusztus,júniusi 

rendes üléseken. 
Az SzMSz 4. melléklet 7. pontjával kapcsolatban: Közműszolgáltatások (telefon, 
internet, víz, gáz, villamos energia, karbantartás), valamint pénzügyi 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, közbeszerzést nem igénylő szerződés 
megkötése, felülvizsgálata, felmondása értékhatártól függetlenül. 

1  

Az SzMSz 4. melléklet 8. pontjával kapcsolatban: Települési támogatás iránti 
kérelmek elbírálása. 

238 megállapítás 
7 elutasítás 

10.443.935,- Ft 

Az SzMSz 4. melléklet 9. pontjával kapcsolatban: Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásban az önkormányzat ügyféli érintettsége esetén az 
önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó, tulajdonjogot nem érintő nyilatkozatok 
megtétele. 

-  

Az SzMSz 4. melléklet 10. pontjával kapcsolatban: Méltányossági települési 
támogatás ügyekben eljárási kérdésekben döntés. 18 esetben  
Az SzMSz 4. melléklet 11. pontjával kapcsolatban: Dönt a köztemetési ügyekben. 24 esetben 1.295.635,- Ft 
Az SzMSz 4. melléklet 12. pontjával kapcsolatban: Az ingatlanok pályáztatása 
során, eredménytelenség esetén dönt a pályázat változatlan formában történő 
kiírásáról. 

13  

Az SzMSz 4. melléklet 13. pontjával kapcsolatban: Az önkormányzati 
intézményhez nem rendelt ingóvagyon pályáztatása során eredménytelenség 
esetén dönt a pályázat változatlan formában történő kiírásáról. 

-  

Az SzMSz 4. melléklet 14. pontjával kapcsolatban: Dönt az átmenetileg szabad 
pénzeszközök betétlekötéséről. nem volt ilyen döntés  

Az SzMSz 4. melléklet 15. pontjával kapcsolatban: Dönt a közútkezelői 
hozzájárulások iránti kérelmekről. 160+567  

Az SzMSz 4. melléklet 16. pontjával kapcsolatban: Dönt a közművezetékek 
létesítéséhez (átépítéséhez, bontásához) szükséges tulajdonosi hozzájárulások 
iránti kérelmekről. 

67  

Az SzMSz 4. melléklet 17. pontjával kapcsolatban: Gyakorolja a bérbeadói 
jogokat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére -  



vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet szerinti közérdekű 
célra történő bérbeadás esetén, valamint az alábbi esetekben: 

a) 1237/14 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás időtartamára 
tekintet nélkül, -  

b) belterületi ingatlanok bérbeadása esetén, amennyiben a bérbeadás 
időtartama az 1 hónapot nem haladja meg, -  

c) bármely külterületi ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás 
időtartamára tekintet nélkül, 1 50 000 Ft/év 

d) Az 1317/139 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadás 
időtartamára tekintet nélkül. - 

 
Az SzMSz 4. melléklet 18. pontjával kapcsolatban: Dönt az Önkormányzat 
számára felajánlott ingó vagyon tekintetében a felajánlott vagyon 
tulajdonjogának elfogadásáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 1.000.000,- 
Ft-ot nem haladja meg. 

1 929 005 Ft 

Az SzMSz 4. melléklet 19. pontjával kapcsolatban: Dönt az Önkormányzat javára 
történő vagyonfelajánlásról, értékhatártól függetlenül - mind ingatlan, mind ingó 
dolog esetében- amennyiben az használati jog megszerzésére vonatkozik, 
azonban tulajdonjog megszerzésével nem jár 

-  

Az SzMSz 4. melléklet 20. pontjával kapcsolatban: Dönt Kistarcsa Város 
főépítészének megbízásáról -  

Az SzMSz 4. melléklet 21. pontjával kapcsolatban: A Képviselő-testület által 
jóváhagyott, Önkormányzat által megkötött szerződések módosítása, amennyiben 
a módosítás nem érinti a szerződések lényeges tartalmát 

6  

Az SzMSz 4. melléklet 22. pontjával kapcsolatban: Önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat érintő közműhálózat-létesítésre vonatkozó kártalanítási 
megállapodás megkötése. 

-  

Az SzMSz 4. melléklet 23. pontjával kapcsolatban: A gazdasági programban 
megjelölt célokhoz kapcsolódóan – a mindenkor hatályos költségvetési 
rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig – kötelezettséget vállal 

-  

Az SzMSz 4. melléklet 24. pontjával kapcsolatban: Kiválasztja a belső ellenőrzést 
végző személyt/szervezetet, és megköti a vonatkozó szerződést 1  

Az SzMSz 4. melléklet 25. pontjával kapcsolatban: Dönt, illetve megteszi a 
szükséges intézkedéseket a Kistarcsa település közigazgatási határával határos -  



települési önkormányzatok településrendezési eszközeinek véleményezésével 
kapcsolatban. 
Az SzMSz 4. melléklet 26. pontjával kapcsolatban: Megköti a Képviselő-testület 
által jóváhagyott, víziközmű vagyonra vonatkozó gördülő fejlesztési tervben 
szerepelő munkálatok megrendelésére, elvégzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződéseket. 

2 44 933 334 Ft 

Az SzMSz 4. melléklet 27. pontjával kapcsolatban: Közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság javaslata alapján: -  

c) módosítja a felhívást érdemben nem befolyásoló elemeket, 4  
d) meghozza az ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségét megállapító 

közbenső döntéseket. 2  

Az SzMSz 4. melléklet 28. pontjával kapcsolatban: Közbeszerzési eljárásban, 
amennyiben az állandó bírálóbizottsági tagok egyike sem rendelkezik a 
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, az Előkészítő Bizottság javaslata 
alapján a bíráló bizottságba további tagként az első bíráló bizottsági ülést 
megelőzően közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagot jelöl 
ki. 

-  

Az SzMSz 4. melléklet 29. pontjával kapcsolatban: Közbeszerzések 
vonatkozásában elkészíti az előzetes összesített tájékoztatót, amennyiben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 38. §-ában foglalt feltételek 
fennállnak, és gondoskodik annak közzétételéről. 

-  

Közbeszerzési Szabályzat I. fejezet 5. pont (1) bekezdése alapján: Amennyiben a 
közbeszerzési eljárás az uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló hatályos Korm. rendelet hatálya alá esik azzal, hogy a 
közbeszerzési dokumentumok előzetes (ex-ante) ellenőrzése szükséges, akkor a 
polgármester az előzetes ellenőrzés esetén jogosult a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumokat az ellenőrző szervezet javaslata alapján az 
érdemben befolyásoló elemek tekintetében is módosítani, amelyről a képviselő-
testületet utólag tájékoztatni kell. 

1  

A 2019. évi költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdése alapján: A polgármester 
gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven 
belüli elhelyezését és visszavonását a számlavezető pénzintézeténél elkülönített 
betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében 

2 alkalommal rendelkezett a 
polgármester, egyszer 250 millió Ft 

névértékű részvény értékesítése, 
másodszor kamatlehívás (Emlékhely 

254.721.500,- 
(250.000.000,- kötvény 

értéke + 4.721.500, - 
kötvény kamata) 



megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésére önállóan 
jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt 
döntéséről az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni köteles annak 
következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló tájékoztató keretében. 

és Könyvtár támogatás visszautalása 
érdekében) 

A 2019. évi költségvetési rendelet 12. § (3) bekezdése alapján: (3) A működési 
jellegű kiadások között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú 
tartalék és az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 
szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi 
kivételekkel: 

a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a polgármester saját 
hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti 
intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint 
az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető 
katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok 
következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan 
kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott 
esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft 
egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan 
kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon 
felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata 
a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon 
belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben 
kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló 
forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb 
a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja. 

 
b) A polgármestert a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános tartalék 

terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló 
projektek önrésze biztosítása érdekében a tartalék terhére történő, egyedi 
célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási 
jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban 
meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron 
következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.  

 
 
 
 
 
a) pont szerinti általános tartalékból 
történő átcsoportosítás nem történt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) pont szerinti önerő érdekében nem 
történt saját hatáskörben tartalékból 

átcsoportosítás, minden 
polgármesteri hatáskörben 

végrehajtott előirányzat 
átcsoportosításról tájékoztatva a 
testület a tárgyévi költségvetés 

 



módosítására vonatkozó 
előterjesztésben. 

A 2019. évi költségvetési rendelet 12. § (5) bekezdése alapján: A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 13. számú 
mellékletében a ”Könyvtár és Emlékhely létrehozása” megnevezésű beruházási 
célt szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a a 
beruházási cél megvalósulását, illetve a kivitelezés előkészítését, vagy 
lebonyolítását szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, legfeljebb 
5 millió Ft nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt 
felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-
testületnek. 

Emlékhelyre vonatkozó engedélyes 
tervek elkészítése 4 980 000-Ft+Áfa 

Emlékhely kiviteli tervdokumentáció 
és árazott költségvetés elkészítése 6800 000-Ft+Áfa 

Emlékhely és Könyvtár projekt 
műszaki építészeti véleményezés és 

tanácsadásra vonatkozó 2017.05.05-i 
keltezésű szerződés módosítása a 

feladatok és díjfizetés üteme 
kérdésében 

összeget nem érint a 
módosítás (eredeti 

szerz. összeg 
1 300 000-Ft) 

Projektmenedzsmentre vonatkozó 
megbízási szerződések 7 fővel 

3 340 000-Ft 
(7 db megbízás 

összege) 
A 2019. évi költségvetési rendelet 12. § (6) bekezdése alapján: A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre 
álló előirányzatok terhére a „NO2WAR ,azonosító: 589029-CITIZ-1-2017-1-HU-
CITIZ-REMEM” megnevezésű támogatott projekt érdekében szükséges 
kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben, a projekt 
cél megvalósulását szolgáló feladatok finanszírozása érdekében. A polgármester 
az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni 
köteles a Képviselő-testületnek. 
 

-  

 


