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Előterjesztés 
 

A Képviselő-testület 2020. június havi ülésére 
 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Képviselő-testületi, valamint a Polgármesteri 

határozatok végrehajtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2020. február – 
2020. április hónapok képviselő-testületi ülésein, illetve a kihirdetett vészhelyzet miatt, a 
Polgármester által hozott érdemi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
A Kormány a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) 
bekezdése értelmében, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) számú 
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet 
hirdetett ki. 
 
Mindezek alapján sem a képviselő-testület sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti 
összehívására nem volt lehetőség március és április hónapban. 
 
A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendelet alapján a 
vészhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. számú törvény 46. § (4) bekezdését, amely az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 
 
 
 
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 



 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján elfogadja a 2020. február – 2020. április hónapokban hozott 
érdemi képviselő-testületi, illetve polgármesteri határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2020. június 9. 
 

 
Juhász István 
polgármester 



 
A Képviselő-testület, illetve a Polgármester 2020. február - 2020. április hónapban hozott érdemi határozatainak 

végrehajtása 
Szám Tárgy Határidő Intézkedés 

26/2020. (II. 12.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényelt. 

27/2020. (II. 12.) 
A Kistarcsai VMSK Kft. 2020. 
évi üzleti terve 

azonnal, illetve 
folyamatos Az üzleti tervet elfogadták, további intézkedést nem igényelt. 

28/2020. (II. 12.) 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2020. 
évi üzleti terve, és a Kistarcsai 
KÖFE Kft.-vel megkötött 
támogatási szerződés 
módosítása azonnal 

A határozat ügyrendi jellegére tekintettel egyéb intézkedést nem 
igényelt. 

29/2020. (II. 12.) 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2020. 
évi üzleti terve, és a Kistarcsai 
KÖFE Kft.-vel megkötött 
támogatási szerződés 
módosítása azonnal Az üzleti tervet elfogadták, további intézkedést nem igényelt. 

30/2020. (II. 12.) 

A Kistarcsai KÖFE Kft. 2020. 
évi üzleti terve, és a Kistarcsai 
KÖFE Kft.-vel megkötött 
támogatási szerződés 
módosítása azonnal 

A módosított támogatási szerződés 2020. február 14. napján 
aláírásra került. 

31/2020. (II. 12.) 
Kistarcsa Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetése azonnal 

A határozat ügyrendi jellegére tekintettel egyéb intézkedést nem 
igényelt. 

32/2020. (II. 12.) 
Kistarcsa Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetése 

azonnal, illetve 
folyamatos 

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő várható fizetési 

kötelezettségeinek tárgyévet követő három évre várható 
alakulásáról szól döntés további intézkedést nem igényelt. 

33/2020. (II. 19.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényelt. 

34/2020. (II. 19.) Napirendi pontok elfogadása azonnal Intézkedést nem igényelt. 

35/2020. (II. 19.) 
Óvodai beiratkozások 
időpontjának meghatározása 

az óvodai felvétel 
esetében, azonnal 

A beiratkozási hirdetmény Kistarcsa Város Önkormányzat 
honlapján és a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda honlapján 

megjelent, valamint az óvodai épületeiben kifüggesztésre került. 
A koronavírus járvány miatt az óvodai beiratkozás rendje 

változott, erről is értesítésre került a lakosság. 

36/2020. (II. 19.) 

Gyermekek napközbeni - 
bölcsődei - ellátására pályázati 
kiírás azonnal 

A pályázati kiírás Kistarcsa Város Önkormányzat honlapján 
megjelent. 

37/2020. (II. 19.) 

Beszámoló a 2019. évben 
támogatásban részesült 
alapítványoknak megítélt 
támogatás elszámolásáról azonnal A beszámolókat elfogadták, további intézkedést nem igényelt. 

38/2020. (II. 19.) 
A médiaszolgáltatók 2019. II. 
félévi beszámolója azonnal A Szilas TV 2019. II. félévi beszámolója elfogadásra került. 

39/2020. (II. 19.) 
A médiaszolgáltatók 2019. II. 
félévi beszámolója azonnal 

A Régió Plusz TV 2019. II. félévi beszámolója elfogadásra 
került. 

40/2020. (II. 19.) 

A Régió Plusz Média Kft.-vel 
kötött szolgáltatási szerződés 
módosítása azonnal A módosított szolgáltatási szerződés aláírásra került. 

41/2020. (II. 19.) 
Döntés a rendszergazdai 
feladatok ellátásáról azonnal 

A szerződés 2020. február 14-én megkötésre került, további 
intézkedést nem igényelt. 

42/2020. (II. 19.) 
Döntés a polgármester 2020. évi 
Cafetéria-juttatásáról 

azonnal, illetve 
folyamatos 

A Cafetéria meghatározott összegben a polgármester igénylése 
szerint rendelkezésre bocsátva. 

43/2020. (II. 19.) 

Döntés az "Európa a 
polgárokért" program keretében 
a "Városok hálózatai" 
megnevezésű pályázat 
benyújtásáról azonnal Módosította a 99/2020. (III. 23.) számú határozat 

44/2020. (II. 19.) 

A településkép védelméről szóló 
40/2017. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, a rendelettel 
kapcsolatban beérkezett 
vélemények kiértékelése és 
ismertetése azonnal 

A módosító rendelet feltöltésre került az egyeztető felületre, a 
partnerségi egyeztetés 2020. március 11. napján lezajlott. 

45/2020. (II. 19.) 
Tájékoztatás Kistarcsa 2019. évi 
környezet-állapotáról azonnal További intézkedést nem igényelt. 

46/2020. (II. 19.) 

Döntés a "Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde építésének folytatása" 
tárgyú projekthez kapcsolódó 
többlettámogatás igény 
módosításáról azonnal 

A 196/2019. (IX.25) számú Képviselő-testületi határozat 
visszavonásra került, további intézkedést nem igényelt. 



47/2020. (II. 19.) 

Döntés a "Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde építésének folytatása" 
tárgyú projekthez kapcsolódó 
többlettámogatás igény 
módosításáról azonnal 

A többlettámogatási igény 2020.02.24. napján az Irányító 
Hatóság részére megküldésre került. A kérelem elbírálása 

folyamatban van. 

48/2020. (II. 19.) 

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
továbbépítése tárgyában kötött 
vállalkozási szerződés 
módosítása 

azonnal, 
szerződéskötés 
tekintetében az 

irányító hatóság és a 
közbeszerzésekért 
felelős miniszter 

jóváhagyást 
követően azonnal 

Az Irányító Hatóság és a KFF a szerződés-módosítást 
jóváhagyta, a szerződésmódosítás aláírásra került.  

49/2020. (II. 19.) 
Juhász István polgármester 
2020. évi szabadságolási terve azonnal Az elfogadott határozat szerint történik a szabadság kivétele. 

50/2020. (II. 19.) 

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése beruházás kapcsán a 
BOROS Kft-vel szemben 
folyamatban lévő per állásáról 
nyújtott tájékoztatás, 
polgármester felhatalmazása 
egyezségi tárgyalások 
folytatására azonnal 

Egyeztetési tárgyalások nem történtek. A Fővárosi Ítélőtábla az 
Önkormányzat fellebbezése folytán megváltoztatta a Fővárosi 
Törvényszék ideiglenes intézkedésről (55 millió forint bírói 

letétbe helyezéséről) szóló végzését, így letétbe helyezésre nem 
kerül sor, amely körülmény az egyeztetések folytatását 

okafogyottá tette.  

51/2020. (III. 18.) 

Tájékoztatás Kistarcsa Város 
Önkormányzata és intézményei 
2020. február havi likviditási 
adatairól és a 2020. március 
havi likviditási ütemtervek 
jóváhagyása azonnal 

A tárgyév március hónapra jóváhagyott likviditási ütemtervek 
szerint zajlott a költségvetés végrehajtása. 

52/2020. (III. 18.) Bizottsági ügyrendek elfogadása azonnal További intézkedést nem igényelt. 

53/2020. (III. 18.) Bizottsági ügyrendek elfogadása azonnal További intézkedést nem igényelt. 

54/2020. (III. 18.) Bizottsági ügyrendek elfogadása azonnal További intézkedést nem igényelt. 

55/2020. (III. 18.) 

Kistarcsa, Széchenyi u. 33. szám 
és 82 hrsz. alatti Civilház épület 
elavult épületrészének 
bontásával kapcsolatos 
munkálatok elvégzésére 
kivitelező kiválasztása azonnal 

Módosította a 104/2020. (III. 26.) számú határozat. A Civil Ház 
bontására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésre került, 

és a munkálatokat a vállalkozó elvégezte.  

56/2020. (III. 18.) 

Személygépjármű beszerzése 
Kistarcsa Város Önkormányzata 
részére azonnal További intézkedést nem igényelt. 

57/2020. (III. 18.) 

Személygépjármű beszerzése 
Kistarcsa Város Önkormányzata 
részére azonnal A beszerzés megvalósult. 

58/2020. (III. 18.) 

Beszámoló a 2019. évben 
támogatásban részesült civil 
szervezeteknek megítélt 
támogatás elszámolásáról azonnal A beszámolókat elfogadták, további intézkedést nem igényelt. 

59/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

Az ADGAR Sport és Rekreációs Egyesület kiértesítése 
megtörtént és a támogatási szerződést aláírták. 

60/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

Az AQUILA DANCE Sportegyesület kiértesítése megtörtént és 
a támogatási szerződést aláírták. 

61/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

A Kistarcsai Városi Sport Club kiértesítése megtörtént és a 
támogatási szerződést aláírták. 

62/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

A Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club kiértesítése 
megtörtént és a támogatási szerződést aláírták. 

63/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

A Magyar Dámalovas Egyesület kiértesítése megtörtént és a 
támogatási szerződést aláírták. 

64/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

A Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Egyesület kiértesítése 
megtörtént és a támogatási szerződést aláírták. 



65/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

A Villámtánc Kulturális, Művészeti, Sport és Tánc Egyesület 
kiértesítése megtörtént és a támogatási szerződést aláírták. 

66/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

A V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület kiértesítése 
megtörtént és a támogatási szerződést aláírták. 

67/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

Az Attila Nyilai Egyesület kiértesítése megtörtént és a 
támogatási szerződést aláírták. 

68/2020. (III. 18.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

A Fenyvesliget Egyesület kiértesítése megtörtént és a támogatási 
szerződést aláírták. 

69/2020. (III. 18. 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett 
pályázatokról azonnal 

A Kistarcsai Kulturális Egyesület kiértesítése megtörtént és a 
támogatási szerződést aláírták. 

70/2020. (III. 18.) 
Méltányossági települési 
támogatás elbírálása azonnal Ügyfélnek megküldésre került a határozat. 

71/2020. (III. 18.) 
Méltányossági települési 
támogatás elbírálása azonnal Ügyfélnek megküldésre került a határozat. 

72/2020. (III. 23.) 

Országos Orvosi Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
díjmódosítási kérelmének 
elbírálása azonnal A határozatról az Orvosi Ügyelet értesítése megtörtént. 

73/2020. (III. 23.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett alapítványi 
pályázatokról azonnal 

A Dömötör Alapítvány kiértesítése megtörtént és a támogatási 
szerződést aláírták. 

74/2020. (III. 23.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett alapítványi 
pályázatokról azonnal 

A Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány kiértesítése 
megtörtént és a támogatási szerződést aláírták. 

75/2020. (III. 23.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett alapítványi 
pályázatokról azonnal 

A "Közösen Értük" Alapítvány kiértesítése megtörtént és a 
támogatási szerződést aláírták. 

76/2020. (III. 23.) 

Döntés a civil szervezetek 2020. 
évi támogatásának pályázati 
kiírására beérkezett alapítványi 
pályázatokról azonnal 

A Nektár Alapítvány kiértesítése megtörtént és a támogatási 
szerződést aláírták. 

77/2020. (III. 23.) 
Családi bölcsődék szakmai 
beszámolója azonnal 

A Családi Bölcsőde vezetője tájékoztatást kapott a beszámoló 
elfogadásáról. 

78/2020. (III. 23.) 
Családi bölcsődék szakmai 
beszámolója azonnal 

A Családi Bölcsőde vezetője tájékoztatást kapott a beszámoló 
elfogadásáról. 

79/2020. (III. 23.) 
Családi bölcsődék szakmai 
beszámolója azonnal 

A Családi Bölcsőde vezetője tájékoztatást kapott a beszámoló 
elfogadásáról. 

80/2020. (III. 23.) 
Családi bölcsődék szakmai 
beszámolója azonnal 

A Családi Bölcsőde vezetője tájékoztatást kapott a beszámoló 
elfogadásáról. 

81/2020. (III. 23.) 
Családi bölcsődék szakmai 
beszámolója azonnal 

A Családi Bölcsőde vezetője tájékoztatást kapott a beszámoló 
elfogadásáról. 

82/2020. (III. 23.) 

Gyermekek napközbeni – 
bölcsődei – ellátására 
szerződéskötés azonnal Az ellátási szerződés aláírásra került. 

83/2020. (III. 23.) Óvodavezetői pályázat kiírása 

azonnal, illetve a 
jogszabály szerinti 

ütemezésben 

A honlapra megküldésre került a pályázat szövege, valamint a 
Pénzügyi Irodára a KIH internetes portálon való közzététele 

céljából. A pályázat megjelent. 
84/2020. (III. 23.) Óvodavezetői pályázat kiírása azonnal A véleményező bizottság 2020. június 9-én ül össze. 

85/2020. (III. 23.) 

A Kistarcsai VMSK Kft.-vel 
kötött közművelődési 
megállapodás és bérleti és 
szívességi használati szerződés 
módosítása azonnal A módosított Közművelődési megállapodás aláírása megtörtént. 

86/2020. (III. 23.) 

A Kistarcsai VMSK Kft.-vel 
kötött közművelődési 
megállapodás és bérleti és 
szívességi használati szerződés 
módosítása azonnal A módosított Bérleti és szívességi szerződés aláírása megtörtént. 

87/2020. (III. 23.) 
A Kistarcsai VMSK Kft. 
tevékenységi köreinek bővítése azonnal További intézkedést nem igényelt. 



88/2020. (III. 23.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
fenntartásában lévő 
költségvetési szervek 
gazdálkodási feladatai ellátására 
vonatkozó munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről 
szóló megállapodás 
felülvizsgálata 

megállapodás 
aláírása tekintetében 

azonnal, ill. 
végrehajtás 
tekintetében 
folyamatos 

A testület által jóváhagyott megállapodás aláírása felek részéről 
megtörtént 2020.március 31-én. A munkamegosztásra 

vonatkozó megállapodás szerint folyamatosan ellátásra kerülnek 
a gazdálkodási feladatok. 

89/2020. (III. 23.) 

A Kistarcsai Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálata azonnal További intézkedést nem igényel. 

90/2020. (III. 23.) 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
2020. évi összesített 
közbeszerzési tervének 
elfogadása azonnal További intézkedést nem igényel. 

91/2020. (III. 23.) 

Kistarcsa Város 
Önkormányzatának 2020-2024. 
évre vonatkozó Gazdasági 
programja, fejlesztési terve Folyamatosan Közzétételre került, további intézkedést nem igényel. 

92/2020. (III. 23.) 

A 352/52 hrsz.-ú Sóderbányai 
ingatlanra vonatkozóan 
megkötött földhasználati jogot 
alapító és ráépítésről rendelkező 
szerződés módosítása azonnal 

Az egységes szerkezetbe foglalt szerződés-módosítás ügyvédi 
ellenjegyzés mellett aláírásra került, és az abban foglaltak 

közjegyző előtt, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal 
megerősítésre kerültek. A polgármester a szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatot aláírta.  

93/2020. (III. 23.) 
Kistarcsa 440/13 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonba vétele azonnal 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. -vel megkötendő, végleges, 
tulajdon átruházásról szóló szerződés aláírása folyamatban van, 

az országos közút helyi közúttá történő átminősítését a 
közlekedési hatóság engedélyezte.   

94/2020. (III. 23.) 

Kistarcsa zártkert 6697 hrsz-ú, 
szántó rendeltetés módú ingatlan 
értékesítése azonnal 

A pályázat eredménytelen lett, nem hirdetjük tovább az 
ingatlant, további intézkedést már nem igényelt. 

95/2020. (III. 23.) 

A Kistarcsa Fasor utca Polgári 
Jogi Társaság és Kistarcsa 
Város Önkormányzata között 
2019. szeptember 4. napján 
megkötött szerződés 
módosítása, döntés a Kistarcsa 
belterület 42/4 hrsz.- ingatlan 
közérdekű célra történő 
kisajátításáról, valamint a 
Kistarcsa belterület 32 hrsz.- ú 
illetve a Kistarcsa belterület 
41/1 hrsz.-ú ingatlanok azon 
részének, amely a Fasor utca 
részét képezi közérdekű célra 
történő lejegyzéséről azonnal 

Az egységes szerkezetbe foglalt szerződésmódosítás aláírásra 
került.  

96/2020. (III. 23.) 

A Kistarcsa Fasor utca Polgári 
Jogi Társaság és Kistarcsa 
Város Önkormányzata között 
2019. szeptember 4. napján 
megkötött szerződés 
módosítása, döntés a Kistarcsa 
belterület 42/4 hrsz.- ingatlan 
közérdekű célra történő 
kisajátításáról, valamint a 
Kistarcsa belterület 32 hrsz.- ú 
illetve a Kistarcsa belterület 
41/1 hrsz.-ú ingatlanok azon 
részének, amely a Fasor utca 
részét képezi közérdekű célra 
történő lejegyzéséről 

azonnal, legkésőbb 
2020. április 20. 

napja 
42/4 hrsz.-ú ingatlan kisajátítására vonatkozó eljárás 

megindításra került, az eljárás folyamatban van. 

97/2020. (III. 23.) 

A Kistarcsa Fasor utca Polgári 
Jogi Társaság és Kistarcsa 
Város Önkormányzata között 
2019. szeptember 4. napján 
megkötött szerződés 
módosítása, döntés a Kistarcsa 
belterület 42/4 hrsz.- ingatlan 
közérdekű célra történő 
kisajátításáról, valamint a 
Kistarcsa belterület 32 hrsz.- ú 
illetve a Kistarcsa belterület 
41/1 hrsz.-ú ingatlanok azon 
részének, amely a Fasor utca 
részét képezi közérdekű célra 
történő lejegyzéséről 

azonnal, legkésőbb 
2020. április 20. 

napja 

32 hrsz.-ú ingatlan Fasor utca részét képező részének 
lejegyzésére vonatkozó eljárás megindításra került, az eljárás 

folyamatban van. 



98/2020. (III. 23.) 

A Kistarcsa Fasor utca Polgári 
Jogi Társaság és Kistarcsa 
Város Önkormányzata között 
2019. szeptember 4. napján 
megkötött szerződés 
módosítása, döntés a Kistarcsa 
belterület 42/4 hrsz.- ingatlan 
közérdekű célra történő 
kisajátításáról, valamint a 
Kistarcsa belterület 32 hrsz.- ú 
illetve a Kistarcsa belterület 
41/1 hrsz.-ú ingatlanok azon 
részének, amely a Fasor utca 
részét képezi közérdekű célra 
történő lejegyzéséről 

azonnal, legkésőbb 
2020. április 20. 

napja 

A 41/1 hrsz.-ú ingatlan Fasor utca részét képező részének 
lejegyzésére vonatkozó eljárás megindításra került, az eljárás 

folyamatban van. 

99/2020. (III. 23.) 
Tájékoztatás 43/2020. (II. 19.) 
számú határozat módosításáról 

azonnal, a pályázat 
benyújtásának 

tekintetében 2020. 
szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. szeptember 1-re 
módosult.  

100/2020. (III. 23.) 
„Kistarcsa Város 2019. év 
Rendőre” cím adományozása 2020. április 29 

A fennálló vészhelyzet megszűnése utáni első nyilvános 
képviselő-testületi ülésen kerül sor a díj átadására. 

101/2020. (III. 23.) 

Tájékoztatás a képviselő-
testületi határozatok 
végrehajtásáról azonnal További intézkedést nem igényel. 

102/2020. (III. 23.) 

Képviselő-testületi hatáskörben 
támogatott szervezetek 2019. 
évi elszámolása azonnal További intézkedést nem igényel. 

103/2020. (III. 23.  

Penz András képviselő 
indítványa kistarcsai 
intézkedésekre a koronavírus 
járvánnyal kapcsolatban azonnal A képviselő úr tájékoztatást kapott a határozatról. 

104/2020. (III. 26.) 

Kistarcsa, Széchenyi u. 33. szám 
és 82 hrsz. alatti Civilház épület 
elavult épületrészének 
bontásával kapcsolatos 
munkálatok elvégzésére 
kivitelező kiválasztása azonnal 

A kivitelező kiválasztásra került, a bontási munkálatok 
elvégzésre kerültek.  

105/2020. (IV. 20.) 

Háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról szóló beszámoló azonnal A határozat elfogadásáról az értesítést megküldtük. 

106/2020. (IV. 20.) 

Háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról szóló beszámoló azonnal A határozat elfogadásáról az értesítést megküldtük. 

107/2020. (IV. 20.) 

Háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról szóló beszámoló azonnal A határozat elfogadásáról az értesítést megküldtük. 

108/2020. (IV. 20.) 

Háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról szóló beszámoló azonnal A határozat elfogadásáról az értesítést megküldtük. 

109/2020. (IV. 20.) 

Háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról szóló beszámoló azonnal A határozat elfogadásáról az értesítést megküldtük. 

110/2020. (IV. 20.) 
Foglalkozás-egészségügyi 
tevékenységről szóló beszámoló azonnal A határozat elfogadásáról az értesítést megküldtük. 

111/2020. (IV. 20.) 

A településkép védelméről szóló 
40/2017. (XII.14.) 
önkormányzati rendelet 
módosítása, a Település Arculati 
Kézikönyv és a településképi 
rendelet monitorozásával 
kapcsolatos főépítészi 
beszámoló elfogadása. azonnal 

A módosított rendelet 2020. április 21. napján hatályba lépett, 
feltöltésre került az egyeztető felületre. 

112/2020. (IV. 20.) 
Helyi tömegközlekedésről szóló 
2019. évi beszámoló azonnal További intézkedést nem igényelt. 

113/2020. (IV. 20.) 

Kistarcsa Város 
Környezetvédelmi 
Programjának és Kistarcsa 
Város Fenntartható Fejlődés 
Helyi Programjának (Local 
Agenda 21) elfogadása  azonnal Az elfogadott programok feltöltésre kerültek a honlapra. 

114/2020. (IV. 20.) 

Kistarcsa Város 
Környezetvédelmi 
Programjának és Kistarcsa 
Város Fenntartható Fejlődés 
Helyi Programjának (Local 
Agenda 21) elfogadása  azonnal 

Az elfogadott Környezetvédelmi program megküldésre került az 
érintett hatóságoknak, véleményezésre. 



115/2020. (IV. 20.) 

A 352/52 hrsz.-ú Sóderbányai 
ingatlanra vonatkozóan 
megkötött földhasználati jogot 
alapító és ráépítésről rendelkező 
szerződés módosítása azonnal 

Az egységes szerkezetbe foglalt szerződés-módosítás ügyvédi 
ellenjegyzés mellett aláírásra került, és az abban foglaltak 

közjegyző előtt, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal 
megerősítésre kerültek. A polgármester a szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatot aláírta.  

116/2020. (IV. 20.) 

Önkormányzati tulajdonban 
lévő egyes területek és épületek 
kártevőirtása azonnal 

A vállalkozóval a szerződéskötés megtörtént. A munka 
folyamatban van. 

117/2020. (IV. 20.) 

Tájékoztatás Kistarcsa Város 
Önkormányzata és intézményei 
2020. március havi likviditási 
adatairól és a 2020. április havi 
likviditási ütemtervek 
jóváhagyása azonnal 

A tárgyév április hónapra jóváhagyott likviditási ütemtervek 
szerint zajlott a költségvetés végrehajtása. 

118/2020. (IV. 21.) 

A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
továbbépítés tárgyában 
megkötött szerződés módosítása azonnal 

A módosító szerződés 2020. április 22-én aláírásra, majd ezt 
követően közzétételre került.  

119/2020. (IV. 21.) 
Kistarcsa, Iskola utcában 
időkorlátos parkolás bevezetése azonnal 

Az időkorlátos parkolást jelző táblák kihelyezésre kerültek, 
további intézkedést nem igényelt.  

120/2020. (IV. 28.) 

Kistarcsa Város közigazgatási 
területén helyi 
menetrendszerinti autóbuszos 
személyszállítási tevékenység 
ellátására kiírt pályázat lezárása, 
a közszolgáltatási szerződés 
megkötése azonnal 

A pályázatra ajánlat nem érkezett. További intézkedést nem 
igényel. 

121/2020. (IV. 28.) 

Kistarcsa Város közigazgatási 
területén helyi 
menetrendszerinti autóbuszos 
személyszállítási tevékenység 
ellátására kiírt pályázat lezárása, 
a közszolgáltatási szerződés 
megkötése 

azonnal, illetve a 
határozatnak 
megfelelően 

2020. április 28. napján a Polgármester az emlékeztetőt 
elkészítette, a közszolgáltatási szerződés 2020. április 29. napján 

aláírásra került. További intézkedést nem igényelt. 
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