KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: (28)- 507-132

„Nyílt ülésen tárgyalandó”

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére
Tárgy:

Tájékoztatás a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2019. augusztus –
2019. 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 2019. augusztus –
2019. október hónapokban hozott érdemi képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Juhász István, polgármester
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Kistarcsa, 2019. december 5.
Juhász István
polgármester

A Képviselő-testület 2019. augusztus - 2019. október hónapban hozott érdemi határozatainak végrehajtása
Szám

160/2019. (VIII. 06.)

Tárgy

Határidő

Intézkedés

161/2019. (VIII. 06.)

Napirendi pont elfogadása
„Kistarcsai
Tipegő
Bölcsőde
építésének folytatása” tárgyban
indított
közbeszerzési
eljárás
eredményének megállapítása

162/2019. (VIII. 28.)

Napirendi pontok elfogadása

azonnal

Intézkedést nem igényel

163/2019. (VIII. 28.)

Napirendi pontok elfogadása
Döntés
a
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásra
benyújtandó pályázatról
Döntés a Fasor utca Polgári Jogi
Társaság és Kistarcsa Város
Önkormányzata közötti
megállapodásról

azonnal

Intézkedést nem igényel

azonnal, 2019.
szeptember 9.

A pályázat benyújtásra került.

164/2019. (VIII. 28.)

165/2019. (VIII. 28.)
166/2019. (VIII. 28.)
167/2019. (VIII. 28.)
168/2019. (VIII. 28.)
169/2019. (VIII. 28.)
170/2019. (VIII. 28.)

171/2019. (VIII. 28.)

172/2019. (VIII. 28.)

LAVET Kft. közérdekű felajánlása
Települési Értéktár Bizottság 2019.
I. félévi beszámolója
A médiaszolgáltatók 2019. I. félévi
beszámolója
A médiaszolgáltatók 2019. I. félévi
beszámolója
Kistarcsa Város Önkormányzata
2019. évi költségvetése első féléves
végrehajtásáról szóló beszámoló
"WiFi4EU - az internetkapcsolat
helyi
közösségekben
történő
előmozdítása" elnevezésű projekt
kivitelezőjének kiválasztása
Borbély Tamás által
kezdeményezett, a Kistarcsa,
0246/37 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan a településrendezési
eszközök módosítása ügyében a
helyi építési szabályzatot módosító
rendelet megalkotása és döntés a
helyi építési szabályzat szöveges
módosítására irányuló
egyszerűsített eljárás
megindításával kapcsolatosan

175/2019. (VIII. 28.)

Közbeszerzési ajánlattételi felhívás
elfogadása a "Kerékpárút létesítése
Kistarcsán a kerékpáros
infrastruktúra fejlesztése céljából"
tárgyú közbeszerzési eljárással
összefüggésben
Közbeszerzési ajánlattételi felhívás
elfogadása a "Kerékpárút létesítése
Kistarcsán
a
kerékpáros
infrastruktúra fejlesztése céljából"
tárgyú közbeszerzési eljárással
összefüggésben
Helyi Választási Bizottság
tagjainak megválasztása

176/2019. (VIII. 28.)
177/2019. (IX. 25.)

Szavazatszámláló
bizottság
póttagjainak megválasztása
Napirendi pontok elfogadása

173/2019. (VIII. 28.)

174/2019. (VIII. 28.)

178/2019. (IX. 25.)
179/2019. (IX. 25.)

180/2019. (IX. 25.)

181/2019. (IX. 25.)

182/2019. (IX. 25.)

183/2019. (IX. 25.)
184/2019. (IX. 25.)

azonnal

Intézkedést nem igényel

azonnal

Az összegezés közzétételre került. A vállalkozási szerződés a
szerződéskötési moratórium lejártát követően 2019. augusztus
26. napján megkötésre került.

azonnal

A megállapodás a Polgári Jogi Társasággal aláírásra került, a
megállapodásban foglaltak végrehajtása folyamatban van.
A közérdekű felajánlásról szóló megállapodás a LAVET Kft.vel aláírásra került. A beruházás januárban indul.

azonnal

További intézkedést nem igényel

azonnal

További intézkedést nem igényel

azonnal

További intézkedést nem igényel

azonnal

További intézkedést nem igényel

azonnal

Kiválasztás és a szerződés megkötése megtörtént.

azonnal

A HÉSZ módosítás tárgyalásos eljárás keretében, illetve a
szöveges módosítások miatti HÉSZ módosítás egyszerűsített
eljárás keretében megindításra került.

azonnal

A közbeszerzési terv módosításra és közzétételre került.

azonnal

A közbeszerzési eljárás megindításra került.

azonnal

A Helyi Választási Bizottság tagjai letették az esküt.

azonnal
azonnal

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai letették az esküt.
Intézkedést nem igényel

azonnal

Napirendi pontok elfogadása
azonnal
Intézkedést nem igényel
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
2019/2020. nevelési év
A munkaterv véleményezéséről az óvodavezető tájékoztatást
munkatervének véleményezése
azonnal
kapott.
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
A csatlakozási nyilatkozás megküldésre került az Emberi
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
és pályázat kiírása
azonnal
Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati Igazgatóság részére.
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
A pályázati kiírás megjelent Kistarcsa Város Önkormányzat
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
és pályázat kiírása
azonnal
honlapján, a Kistarcsai Híradóban és a hirdetőtáblán.
Helyi építési szabályzat módosítása
ügyében a partnerségi egyeztetés
lezárása, a szakmai vélemények
elfogadása, és végső szakmai
véleményezési
szakasz
A partnerségi egyeztetés lezárásra került, vélemény nem
lefolytatásának kezdeményezése az
állami főépítésznél
azonnal
érkezett.
Helyi építési szabályzat módosítása
ügyében a partnerségi egyeztetés
Az egyszerűsített eljárásban történő HÉSZ módosítás kapcsán
érkezett vélemények alapján a HÉSZ módosítás szövege
lezárása, a szakmai vélemények
részben módosításra került, a jogszabályon alapuló
elfogadása, és végső szakmai
észrevételek elfogadásra kerültek. A módosított rendelet
véleményezési
szakasz a partnerségi egyeztetés
tervezet megküldésre került az állami főépítésznek végső
lezárását követően
lefolytatásának kezdeményezése az
állami főépítésznél
azonnal
szakmai véleményezésre.
Döntés cseh testvérvárosi kapcsolat
kialakításáról
azonnal
A partnerségi szerződés 2019. november 29-én aláírásra került.

185/2019. (IX. 25.)

„Kistarcsa, Ifjúság tér 357/1
helyrajzi számon található fúrt kút
üzemeltetésbe adása a Kistarcsai
Közterület-fenntartó Nonprofit Kft.
részére”

186/2019. (IX. 25.)

Kistarcsa Város Önkormányzata
által ellátandó kötelező
közfeladatok teljesítésével
kapcsolatos döntések

187/2019. (IX. 25.)

188/2019. (IX. 25.)
189/2019. (IX. 25.)
190/2019. (IX. 25.)

Kistarcsa Város Önkormányzata
által ellátandó kötelező
közfeladatok teljesítésével
kapcsolatos döntések
A Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20.
szám alatti ingatlan („Búcsú tér”)
bérbe adása az Attila Nyilai
Egyesület részére”
Megoldási javaslatok a közterületi
zöldfelületen történő szabálytalan
parkolás megszüntetésére.
Tájékoztatás
a
polgármesteri
munkakör átadás-átvételéről

2019. október 8-án aláírásra került az üzemeltetési szerződés a
azonnal
KÖFE Kft-vel.
2019. december 31.
napja,
illetve
a
közzététel esetében a
A jóváhagyott tervezet megküldésre került a Társulás és a Zöld
szerződés-módosítás
híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Részére. A Társulás részéről
aláírását
követően
azonnal
döntés még nem született az ügyben.
a 2020-2034 közötti
A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos vélemény
időszakra
vonatkozó megküldésre került a DPMV Zrt. részére, a 2020-2034 közötti
gördülő fejlesztési terv
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv Magyar
rendelkezésre
állását Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal általi jóváhagyása
követő 30 napon belül
még folyamatban van.

azonnal
azonnal, illetve a 2020.
évi költségvetés
összeállítása

191/2019. (IX. 25.)

azonnal
Képviselő-testületi
és
bizottsági tagi eszközök
selejtezése tekintetében
2019. 09.
30.,
a
Tájékoztatás
a
polgármesteri polgármester
munkakör átadás-átvételéről
használatában
lévő
mobil telefonkészülék
használó részére történő
értékesítése tekintetében
2019. 10. 11.

192/2019. (IX. 25.)

Tájékoztatás
a
polgármesteri
munkakör átadás-átvételéről

196/2019. (IX. 25.)

Közbeszerzési ajánlattételi felhívás
elfogadása a „Kistarcsa, Balczó
István utca felszíni csapadékvízelvezetés
létesítményének
kiépítése” tárgyú közbeszerzési
eljárással összefüggésben
„Kerékpárút létesítése Kistarcsán a
kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
céljából”
tárgyban
indított
közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
Döntés a „Kistarcsai Tipegő
Bölcsőde építésének folytatása”
tárgyú projekt Támogatási
Szerződés módosításáról, valamint
tárgyi projekthez kapcsolódó
többlettámogatás igényléséről
Döntés a „Kistarcsai Tipegő
Bölcsőde építésének folytatása”
tárgyú projekt Támogatási
Szerződés módosításáról, valamint
tárgyi projekthez kapcsolódó
többlettámogatás igényléséről

197/2019. (IX. 25.)

Pótmunka elrendelése a Kistarcsai
Tipegő Bölcsőde továbbépítése
tárgyában kötött vállalkozási
szerződés keretében

193/2019. (IX. 25.)

194/2019. (IX. 25.)

195/2019. (IX. 25.)

198/2019. (IX. 25.)

199/2019. (IX. 25.)

200/2019. (IX. 25.)

201/2012. (IX. 25.)
202/2019. (IX. 25.)
203/2019. (X. 22.)

204/2019. (X. 22.)

205/2019. (X. 22.)

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
építésével kapcsolatos döntések

A bérleti szerződés megkötésre került.
A beruházás fedezetét a 2020. évi költségvetésben szükséges
tervezni
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a meghatározott határidőn
belül aláírásra került.

A mobil számítógép eszközök selejtezése megtörtént.

a jutalom kifizetése:
2019. szeptember 30.

További intézkedést nem igényel.

azonnal

A közbeszerzési eljárás megindításra került.

azonnal

Az eljárás eredménye, az összegezés közzétételre került.

azonnal

A módosítási igény 2019.10.01. dátummal az EPTK
rendszerben rögzítésre került. Az IH által kiírt hiánypótlást
2019.11.19. dátummal az elektronikus rendszerben
teljesítettük. A TSZ módosítási igény elbírálása jelenleg
folyamatban van.

azonnal

A többlettámogatási igény tervezet az Irányító Hatóság részére
2019.10.01. dátummal megküldésre került. Az igény elbírálása
jelenleg folyamatban van.

azonnal,
illetve
a
pótmunkák elvégzését
követő 15 napon belül

azonnal

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
azonnal, illetve a
építésével kapcsolatos döntések
határozatban foglaltak
szerint
Bizottsági elnökök beszámolója az
átruházott
hatáskörben,
2014.
október – 2019. augusztus közötti
időszakban hozott döntésekről
azonnal
Bizottsági elnökök beszámolója az
átruházott
hatáskörben,
2014.
október – 2019. augusztus közötti
időszakban hozott döntésekről
azonnal
Tájékoztatás a Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról
azonnal
Napirendi pontok elfogadása
azonnal
I. Alpolgármester megválasztása, II.
Polgármester és alpolgármester
illetményének, költségtérítésének
megállapítása
azonnal
I. Alpolgármester megválasztása, II.
Polgármester és alpolgármester
illetményének, költségtérítésének
megállapítása
azonnal

Polgármester 2019. október 8. napján a pótmunkákat
elrendelte.
A kártérítésre vonatkozó kereset benyújtásra került a Budapest
Környéki Törvényszék részére, a kereset az alperesnek
kézbesítésre került. Az alperes ellenkérelmet még nem nyújtott
be, tárgyalás kitűzésére még nem került sor.
A Boros Építőipari és Szolgáltató Kft. részéről nem került sor
perindításra. Időközben perfüggőség állt be az ügyben az
Önkormányzat kártérítés iránti keresetindítására tekintettel, így
viszontkereset benyújtására nem volt szükség ebben az
eljárásban.

További intézkedést nem igényel.

További intézkedést nem igényel.
További intézkedést nem igényel.
Intézkedést nem igényel.
A Képviselő-testület megválasztotta az alpolgármester
választás lebonyolításához szükséges Szavazatszámláló
Bizottságot.
A Képviselő-testület titkos szavazással Solymosi Sándort
főállású polgármesternek megválasztotta.

206/2019. (X. 22.)

207/2019. (X. 22.)

208/2019. (X. 22.)

209/2019. (X. 22.)
210/2019. (X. 28.)

211/2019. (X. 28.)

212/2019. (X: 28.)

213/2019. (X. 28.)

214/2019. (X. 28.)

215/2019. (X. 28.)
216/2019. (X. 28.)
217/2019. (X. 28.)

218/2019. (X. 28.)

I. Alpolgármester megválasztása, II.
Polgármester és alpolgármester
illetményének, költségtérítésének
megállapítása
I. Alpolgármester megválasztása, II.
Polgármester és alpolgármester
illetményének, költségtérítésének
megállapítása
Tag delegálása az Észa-Kelet Pest
és Nógrád Megyei regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába,
illetve a Fővárosi Agglomeráció
Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába
Tag delegálása az Észa-Kelet Pest
és Nógrád Megyei regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába,
illetve a Fővárosi Agglomeráció
Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába
Napirendi pontok elfogadása
I. Bizottsági tagok megválasztása,
II. KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságra
vonatkozó
javaslat,
valamint VMSK Kft. Felügyelő
Bizottsági tagságra vonatkozó
javaslat
I. Bizottsági tagok megválasztása,
II. KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságra
vonatkozó
javaslat,
valamint VMSK Kft. Felügyelő
Bizottsági tagságra vonatkozó
javaslat
I. Bizottsági tagok megválasztása,
II. KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságra
vonatkozó
javaslat,
valamint VMSK Kft. Felügyelő
Bizottsági tagságra vonatkozó
javaslat
I. Bizottsági tagok megválasztása,
II. KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságra
vonatkozó
javaslat,
valamint VMSK Kft. Felügyelő
Bizottsági tagságra vonatkozó
javaslat
I. Bizottsági tagok megválasztása,
II. KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsági
tagságra
vonatkozó
javaslat,
valamint VMSK Kft. Felügyelő
Bizottsági tagságra vonatkozó
javaslat
Társadalmi
megbízatású
alpolgármester megválasztása
Társadalmi
megbízatású
alpolgármester megválasztása
Megállapodás a Kistarcsai
Vállalkozók Baráti Köre, a VMSK
Kft. és Kistarcsa Város
Önkormányzata között az ErzsébetKatalin bál szervezéséről

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

További intézkedést nem igényel

azonnal

További intézkedést nem igényel

azonnal

Intézkedést nem igényel

azonnal

A megválasztott bizottsági tagok letették az esküt.

azonnal

A megválasztott bizottsági tagok letették az esküt.

azonnal

A megválasztott bizottsági tagok letették az esküt.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal
azonnal

További intézkedést nem igényel.
A Képviselő-testület Zsiák Péter képviselőt társadalmi
megbízatású alpolgármesternek megválasztotta

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

A megállapodás aláírásra került. A rendezvény 2019.
november 29-én lezajlott

