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A Kistarcsai Polgárőr Egyesület nevében Navratil István elnök kérelmet nyújtott be (1. 
melléklet) Kistarcsa Város Önkormányzatához az egyesület székhelyének módosítását 
kérelmezve, mely eddig a Civil Ház (2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33.) volt, mely jelenleg 
építési terület, az új épület a jövőben a Mária Út Zarándokképző és vezető központ funkciót 
fogja ellátni. Új székhelyként a 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. számú ingatlan engedélyezését 
kérte.  Az egyesület levelezési címként postafiókot vesz igénybe.  
A Három Mozgás Vízi- és Szabadidősport Egyesület szintén székhelyváltoztatás iránti kérelmet 
nyújtott be (2. melléklet), estükben a helyi sportéletben való aktívabb részvétel indokolja a helyi 
székhely létesítését.  
Jelen javaslat szerint a Kistarcsai Polgárőr Egyesület részére engedélyezésre kerül a kérelemben 
szereplő cím székhelyként történő használata, a Három Mozgás Vízi- és Szabadidősport 
Egyesület részére pedig a Kistarcsa belterület 1666. hrsz.-ú, természetben a 2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 52. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan kerül kijelölésre 
székhelye bejelentéséhez és levelezési címként. Az ingatlan régebben rendőrőrsi funkciót látott 
el, jelenleg pedig közművelődési megállapodás keretében a Villámtánc Kulturális, Művelődési, 
Sport és Tánc Egyesület (továbbiakban: Villámtánc SE) használja. A megállapodás értelmében 
a Villámtánc SE-nek is előzetesen hozzá kell járulnia a székhely bejegyzéséhez, mely 
nyilatkozat jelen előterjesztés 3. mellékleteként szerepel. 
A hozzájárulásokat az egyesületek a bejelentéssel kapcsolatos ügyintézésekhez használják fel.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 

I. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kistarcsai 
Polgárőr Egyesület székhelyként az önkormányzat tulajdonában lévő 2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48. szám alatti ingatlant használhassa, és egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert jelen előterjesztés 4. melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 



 
 

II. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Három 
Mozgás Vízi- és Szabadidősport Egyesület székhelyként az önkormányzat tulajdonában 
lévő 2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. szám alatti ingatlant használhassa, és egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 5. melléklete szerinti hozzájáruló 
nyilatkozat aláírására. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2022. március 25. 
         Juhász István 
         polgármester 

 


