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A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás módosítása a Kistarcsa, 3144/36 hrsz.-ú ingatlanon 
építendő 16 tantermes új iskola kapcsán 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1051/2021. (II.15.) Korm. határozatával a Kormány egyetértett a Pest megyében lévő 
tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztéseinek további előkészítésével. A Kormány február 15-én elfogadta a kistarcsai új 16 
tantermes általános iskola megvalósíthatósági tanulmánytervében szereplő műszaki tartalmat. 
Az intézmény a Magyar Állam tulajdonában lévő 3144/36 hrsz-ú, a Raktár körútról nyíló 
19948 m2 területű ingatlanon kerül felépítésre. Az intézményben a 16 tantermen kívül a 
művészeti oktatás szaktantermei és egy B típusú tornaterem épül. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 160/2021. (VIII. 25.) számú 
határozata alapján az előkészítés szakaszára 2021. szeptember 21. napján háromoldalú 
együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Együttműködési megállapodás) 
megkötésére került sor az előkészítési feladatokat végző BMSK Zrt., az Önkormányzat és az 
iskolát a későbbiekben működtető Dunakeszi Tankerültei Központ között. 
 
A Kormány 1617/2021. (VIII.18.) Korm. határozattal módosított, a Budapesti 
Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II.15.) Korm. 
határozatban egyetértett a Pest megyében lévő tankerületi központok által fenntartott, az 1. 
számú mellékletben felsorolt köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek 
további előkészítésével. Továbbá a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei 
településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 586/2021. (X. 14.) Korm. rendeletben a Kormány nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, 
illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján 
kialakított ingatlanokon, a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken 
működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseit célzó beruházások 
megvalósításával összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.  
 
Mindezen Kormány döntések alapján a Kistarcsa belterület 3144/36 helyrajzi számú 
ingatlanon új iskola építése beruházás előkészítése folytatódhat. 
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Figyelemmel arra, hogy a jelenleg hatályos Együttműködési megállapodás kizárólag az 
előkészítési feladatokra vonatkozik, indokolt azt kiterjeszteni a beruházás megvalósításával 
kapcsolatos minden további feladatra. Az Együttműködési megállapodás 1. számú 
módosításának tervezete (1. számú melléklet) az együttműködés kereteit és időbeli hatályát 
kiterjeszti a beruházás teljes egészére és teljes időtartamára.  
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat  
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a BMSK Zrt.-vel (1146 Budapest, Istvánmezei 
út 1-3.) és a Dunakeszi Tankerületi Központtal (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.) 
2021. szeptember 21. napján a 3144/36 hrsz.-ú ingatlanon építendő 16 tantermes új 
iskola tekintetében megkötésre került Együttműködési megállapodás módosítására 
irányuló, Együttműködési megállapodás 1. számú módosítását. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás 1. számú 
módosításának aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

 
Kistarcsa, 2022. február 21. 
                                                                                                                         Juhász István  

                                                                                                                    polgármester 


	Tisztelt Képviselő-testület!

