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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Kistarcsa Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának 2015. 

március 16-án (hétfőn) 17.00 órakor kezdődött üléséről. 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48.) 
 

Jelen vannak: Csampa Zsolt, Szemán Gergely, Csonkáné Kisréti Boglárka, Majsai 
Sándor képviselők, Dőringerné Kovács Melinda, Győri István, Makrai 
Zoltán külsős bizottsági tagok  

 
Polgármesteri Hivatal részéről:  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
 Tomeczné Brancs Katalin igazgatási irodavezető 
 Kaszás Ferencné szervezési irodavezető 
 Horváthné Borsos Andrea igazgatási ügyintéző 
 
 
Meghívottak: Ratimovszki Tiborné, intézményvezető megjelent 
 Pálfi Kálmánné, intézményvezető megjelent 
 Jutasi-Varró Diána, intézményvezető távol maradt 
 Tóth Borbála, Kisfelhő Családi Napközi Kft. távol maradt 
 Szabadosné Bakos Gabriella, Csodasziget  
 Családi Napközi Nonprofit Kft. megjelent 
 Kőkútiné Bischoff Julianna, Julcsi Csoda 
 Manodája Családi Napközi Közhasznú  
 Nonprofit Kft. megjelent 
 Sidóné Márton Judit, Tündérkuckó Kft. távol maradt 
  
 
Az ülés elnöke: Csampa Zsolt 
  

A jegyzőkönyvet Lába Enikő vezeti. 
 
 

Javasolt napirend: 
 

1. A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár beszámolója a 2014. Évről 
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 64/2015. 

 
2. Óvodai beiratkozások időpontjának és indítható csoportok számának meghatározása 

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, Igazgatási Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 53/2015. 
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3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, Igazgatási Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 70/2015 
 

4. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 59/2015 

 
5. Családi napközi ellátására szerződéskötés 

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, Igazgatási Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma. 57/2015 

 
6. Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati kiírására beérkezett 

pályázatokról 
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Krisztina, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 62/2015 

 
 
Csampa Zsolt üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, jelen 
van 7 fő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Makrai Zoltán külsős bizottsági tagot javasolja. A 
következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-testületének 
Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. március 16-i ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Makrai Zoltán külsős bizottsági tagot választja. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
 

29/2015. (III. 16.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 
2015. március 16-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Makrai Zoltán külsős bizottsági 
tagot választja. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Csampa Zsolt, a bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Képviselő-
testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja tárgyalásra a napirendi 
pontokat. 
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Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

30/2015. (III. 16.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy 
elfogadja tárgyalásra a napirendi pontokat. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Csampa Zsolt, a bizottság elnöke 
 
Elfogadott, tárgyalt napirend: 
 

1. A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár beszámolója a 2014. Évről 
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 64/2015. 

 
2. Óvodai beiratkozások időpontjának és indítható csoportok számának meghatározása 

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, Igazgatási Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 53/2015. 

 
3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, Igazgatási Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 70/2015 

 
4. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Ferencné, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 59/2015 

 
5. Családi napközi ellátására szerződéskötés 

Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Tomeczné Brancs Katalin, Igazgatási Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma. 57/2015 

 
6. Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati kiírására beérkezett 

pályázatokról 
Előterjesztő: Csampa Zsolt, a Bizottság elnöke 
Előadó: Kaszás Krisztina, Szervezési Irodavezető 
Előterjesztés sorszáma: 62/2015 
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1. A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár beszámolója a 2014. évről 

 
 

Csampa Zsolt felkéri az intézményvezetőt, hogy ismertesse a beszámolóját. 
 
Szilárdi László szóban is összefoglalja az írásban leadott beszámolót. 
 
Csampa Zsolt megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Városi Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár 2014. évi beszámolóját. 

 
A napirend tárgyalásakor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
31/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár 2014. évi beszámolóját.  
 
Határid ő: következő testületi ülés 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke  
 

 
2. Óvodai beiratkozások időpontjának és indítható csoportok számának meghatározása 

 
Horváthné Borsos Andrea ismerteti, hogy az iskolaérettség-vizsgálat eredményeként 
megváltozott az óvodában maradók száma, 60 helyett 72 gyermek marad az óvodában és 3 
gyermek iskolába menetele még kérdéses. 
 
Csampa Zsolt megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015/2016. nevelési évre az 
óvodai beiratkozás időpontja: 2015. április 27-30-ig, hétfőtől csütörtökig 8-17 óra. Felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a lakosság tájékoztatásáról a mellékelt felhívással a 
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helyben szokásos módon. A Képviselő-testület a 2015/2016. nevelési évre a Városi Óvodában 
20 csoport indítását engedélyezi. 

 
A napirend tárgyalásakor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2015. (III. 16.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015/2016. 
nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja: 2015. április 27-30-ig, hétfőtől csütörtökig 
8-17 óra.  
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a lakosság tájékoztatásáról a mellékelt 
felhívással a helyben szokásos módon.  
A Képviselő-testület a 2015/2016. nevelési évre a Városi Óvodában 20 csoport indítását 
engedélyezi. 
 
Határid ő: következő testületi ülés 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke  
 

 
3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 

Csampa Zsolt  magasnak tartja az emelési díjakat, az  Önkormányzat felkészült-e arra, hogy 
akik eddig igénybe vették, ezután is igénybe tudják venni. Talán célszerűbb lett volna 
fokozatosan bevezetni a díjakat. 
 
Tomeczné Brancs Katalin ismerteti, hogy a rendelet mellékletét képezi az étkeztetés a 
szállítás és a házi segítségnyújtás esetében alkalmazható csökkentés mértéke, így 
kisjövedelműek (37 000 Ft alatt) esetében 100% is lehet a kedvezmény. Az étkeztetés és 
szállítás esetében a száz százalékot csak a 130 001 Ft feletti jövedelműeknek kell 
megfizetniük. A házi segítségnyújtás esetében a felső jövedelemhatár 140 001 Ft, míg az 
időskorúk nappali ellátása esetében 140 001 Ft. Olyan kedvezményeket próbáltak kidolgozni, 
hogy lehetőleg ne veszítsenek ügyfeleket. Talán 10-15 fő akinek a jövedelme meghaladja a 
140 000 Ft. 
 
Csampa Zsolt  megköszöni a tájékoztatást. 
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Csonkáné Kisréti Boglárka kérdése arra vonatkozik, hogy hány ember fog elesni a 
kedvezményektől az emelés miatt. 
 
Pálfi Kálmánné tájékoztatja a Bizottságot, hogy most 68 személy veszi igénybe a szociális 
étkeztetést, ebből 51 kiszállításos, körülbelül 15-20 személy aki átesik a magas sávon, ők 
valószínűleg nem fogják igénybe venni teljes áron az étkeztetést. Az idősek nappali ellátása 
esetében 3 ember esik bele a sávváltásba, valószínűleg ők sem fogják igénybe a szolgáltatást. 
 
Csampa Zsolt  a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A napirend tárgyalásakor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2015. (III. 16.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
Határid ő: a következő testületi ülés 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke  
 
  
4. Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról 
 
Csampa Zsolt megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, majd a következő határozatot 
teszi fel szavazásra Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kéri a felvételét a Mária Út 
Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), 
intézményi tagként, egyúttal felkéri a Polgármestert a Tagfelvételi kérelem (1. számú 
melléklet) aláírására. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
10.000 Ft/év tagdíj kerüljön befizetésre az Egyesület részére. A fedezet Kistarcsa Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II. 19.) számú rendeletében, az 
egyéb dologi kiadások között rendelkezésre áll. Kistarcsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az Önkormányzat teljes körű képviseletét az 
Egyesületben Solymosi Sándor, polgármester látja el. 
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A napirend tárgyalásakor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
34/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot: 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kéri a felvételét 
a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: 
Egyesület), intézményi tagként, egyúttal felkéri a Polgármestert a Tagfelvételi kérelem 
(1. számú melléklet) aláírására. 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 10.000 Ft/év 
tagdíj kerüljön befizetésre az Egyesület részére. A fedezet Kistarcsa Város 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II. 19.) számú rendeletében, 
az egyéb dologi kiadások között rendelkezésre áll. 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az 
Önkormányzat teljes körű képviseletét az Egyesületben Solymosi Sándor, polgármester 
látja el. 
 
Határid ő: következő testületi ülés 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
 
5. Családi napközi ellátásra szerződéskötés 
 
Napirend módosítása 
 
Csampa Zsolt javasolja, hogy a „Családi napközi ellátásra szerződéskötés” tárgyú napirendet 
zárt ülésen tárgyalja a bizottság, a pályázatok elbírálására tekintettel, mert a nyílt ülés 
önkormányzati érdeket sértene. 
 
A napirend tárgyalásakor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 5 igen, 1 nem szavazattal, 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy 
dönt, hogy a „Családi napközi ellátásra szerződéskötés” tárgyú napirendet zárt ülésen 
tárgyalja.  
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Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke  
 
A zárt ülésen való tárgyalás után a szavazást nyílt ülésen történik. 
Csampa Zsolt tájékoztatja a családi napközik megjelent vezetőit, hogy a Bizottság 
megtárgyalta a határozattervezetet és ismerteti, hogy a tavalyi négy pályázó helyett idén öt 
pályázat érkezett és a működési engedélyben lévő férőhelyek alapján döntött a Bizottság a 36 
elosztásra kerülő helyről, majd a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a gyermekek napközbeni ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat ellátására 
2015. április 1-től 2016. március 31-ig köt szerződéseket a Csodasziget Családi Napközik 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 Kistarcsa, Megyeri Margit u. 
20.) 10 férőhelyre, Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 Kistarcsa, Bellus József u. 32/A.) 11 férőhelyre, 
Kisfelhő Családi Napközi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 Kistarcsa, 
Kántor u. 3.) 6 férőhelyre, Tündérkuckó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 
Kistarcsa, Boróka út 12/A.) 6 férőhelyre, Remes Éva egyéni vállalkozóval - Mosolyka Családi 
Napközi (székhelye: 2143 Kistarcsa, Brassói u. 44.) 3 férőhelyre 1.400,- Ft/nap/fő támogatás 
ellenében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalmú ellátási 
szerződések aláírására. 

 
A napirend tárgyalásakor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
36/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátása, 
mint kötelező önkormányzati feladat ellátására 2015. április 1-től 2016. március 31-ig 
köt szerződéseket a 

− Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhelye: 2143 Kistarcsa, Megyeri Margit u. 20.) 10 férőhelyre, 

− Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 Kistarcsa, Bellus József u. 32/A.) 11 
férőhelyre, 

− Kisfelhő Családi Napközi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2143 
Kistarcsa, Kántor u. 3.) 6 férőhelyre 



9 
 

− Tündérkuckó Korlátolt Felel ősségű Társasággal (székhelye: 2143 Kistarcsa, 
Boróka út 12/A.) 6 férőhelyre 

− Remes Éva egyéni vállalkozóval - Mosolyka Családi Napközi (székhelye: 2143 
Kistarcsa, Brassói u. 44.) 3 férőhelyre 

1.400,- Ft/nap/fő támogatás ellenében. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a mellékelt tartalmú ellátási szerződések aláírására. 
 
Határid ő: következő testületi ülés 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt megadja a szót a jelenlévő családi napközik képviselőinek. 
 
Tóth Borbála, Kisfelhő Családi Napközi, azt szeretné tudni, hogy összegben mennyit jelent a 
támogatás. 
 
Csampa Zsolt 30 000 Ft/hó/fő. 
 
Kőkútiné Bischoff Julianna, Julcsi Csoda Manodája, igazságtalannak tartja, hogy 
csökkentették az ő támogatott férőhelyeinek számát. 
 
Csampa Zsolt együttműködésre kéri a családi napköziket. Egy év türelmet kér a Bizottság 
részére, hogy jobban áttekinthesse a helyzetet. 
 
 
6. Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati kiírására beérkezett 

pályázatokról 
 
Csampa Zsolt javasolja, hogy a „Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatásának 
pályázati kiírására beérkezett pályázatokról” tárgyú napirendet zárt ülésen tárgyalja a 
bizottság, a pályázatok elbírálására tekintettel, mert a nyílt ülés önkormányzati érdeket 
sértene. 
 
A napirend tárgyalásakor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 5 igen, 1 nem szavazattal, 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
37/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy 
dönt, hogy a „Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati kiírására 
beérkezett pályázatokról” tárgyú napirendet zárt ülésen tárgyalja.  
 
Határid ő: azonnal 
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Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 

Az ülés zárt ülésként folytatódik 
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal,1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a 
Kistarcsai Városi Sport Clubot – a Kistarcsai VSC labdarúgóinak versenyeztetése, 
felkészítése, óvodai-iskolai fociszakkörök működtetése; IV. futball juniális 
megrendezése; Pecsenyiczki Mihály sportcentrum állagmegóvása, fejlesztése céljából – 
1 500 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Kistarcsai Kézilabda 
Egyesületet – kézilabda Kistarcsán program támogatása céljából – 500 000 Ft támogatásban 
részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási 
keretösszeg” előirányzat terhére. Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a 
Kistarcsai Kézilabda Egyesületet – kézilabda Kistarcsán program támogatása céljából – 
500 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
Határid ő: azonnal  
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Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra: Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a V.U.K. Vízilabda és 
Úszó Klub SE-t – a 2015. évi működés elősegítése, sportfejlesztési program (TAO-s) pályázat 
önrész támogatása, versenyzés költségeinek fedezése, nemzetközi (nápolyi) gyermek 
vízilabda torna meghívás költségének támogatása céljából – 1 800 000 Ft támogatásban 
részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási 
keretösszeg” előirányzat terhére. Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
40/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a 
V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub SE-t – a 2015. évi működés elősegítése, sportfejlesztési 
program (TAO-s) pályázat önrész támogatása, versenyzés költségeinek fedezése, 
nemzetközi (nápolyi) gyermek vízilabda torna meghívás költségének támogatása 
céljából – 1 800 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági 
hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Kistarcsai Vízisport és 
Rekreációs Clubot – egyesület működése, versenyeztetés, versenyszervezés, utánpótlás 
nevelés, tömegsport költségeinek támogatása céljából –  850 000 Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” 
előirányzat terhére. Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
41/2015. (III. 16.) sz. határozat 
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a 
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Clubot – egyesület működése, versenyeztetés, 
versenyszervezés, utánpótlás nevelés, tömegsport költségeinek támogatása céljából –  
850 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Fenyvesliget Egyesületet 
– „V. Fenyvesligeti Nap” költségeinek támogatása céljából – 400 000 Ft támogatásban 
részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási 
keretösszeg” előirányzat terhére. Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
42/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a 
Fenyvesliget Egyesületet – „V. Fenyvesligeti Nap” költségeinek támogatása céljából – 
400 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.   
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Sentinel Olimpiai 
Taekwondo Sport Egyesületet –működési költségeinek kizárólag nevezési díjak, felszerelés 
támogatására – 400 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére, azzal a kikötéssel, hogy a 
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támogatást csak kistarcsai gyermekek versenyeztetésére használhatja fel. Felkéri a 
polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
43/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a 
Sentinel Olimpiai Taekwondo Sport Egyesületet –működési költségeinek kizárólag 
nevezési díjak, felszerelés támogatására – 400 000 Ft támogatásban részesíti a 
„Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” 
előirányzat terhére, azzal a kikötéssel, hogy a támogatást csak kistarcsai gyermekek 
versenyeztetésére használhatja fel. 
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. február 25-én a civil 
szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján nem támogatja 
a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesületet. 
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
44/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. 
február 25-én a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázata alapján nem támogatja a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport 
Egyesületet. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
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Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Kistarcsai Kulturális 
Egyesületet – helyi értékek feltárása és megőrzése, néhai Horváth Elemér – volt kistarcsai 
lakos – verseskötetének kiadása, régi kistarcsai képeslapok albumban történő kiadása 
költségeinek támogatása céljából – 500 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai 
Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg”előirányzat terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
45/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a 
Kistarcsai Kulturális Egyesületet – helyi értékek feltárása és megőrzése, néhai Horváth 
Elemér – volt kistarcsai lakos – verseskötetének kiadása, régi kistarcsai képeslapok 
albumban történő kiadása költségeinek támogatása céljából – 500 000 Ft támogatásban 
részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási 
keretösszeg”előirányzat terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Kistarcsai Csibék 
Nagycsaládos Egyesületet – 2015. évi Csibés programok költségeinek támogatása céljából – 
300 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő 
pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére, azzal a feltétellel, hogy  –  a 
körülményes bírósági eljárásra tekintettel – a Szervezet a beszámoló letétbe helyezéséről 
szóló igazolást, és a „Nullás” igazolást a Támogatási Szerződés megkötéséig, de legkésőbb 
2015. április 15-ig bemutatja. Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés fentiek 
teljesítése esetén történő aláírásra. 
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
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46/2015. (III. 16.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a 
Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesületet – 2015. évi Csibés programok költségeinek 
támogatása céljából – 300 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági 
hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére, azzal a 
feltétellel, hogy  –  a körülményes bírósági eljárásra tekintettel – a Szervezet a beszámoló 
letétbe helyezéséről szóló igazolást, és a „Nullás” igazolást a Támogatási Szerződés 
megkötéséig, de legkésőbb 2015. április 15-ig bemutatja. 
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés fentiek teljesítése esetén történő 
aláírásra. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. február 25-én a civil 
szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra a Blero System Hip Hop Dance School 
által benyújtott pályázatot nem támogatja, mivel a Szervezet a megadott határidőre nem 
teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. 
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
47/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. 
február 25-én a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra a Blero System 
Hip Hop Dance School által benyújtott pályázatot nem támogatja, mivel a Szervezet a 
megadott határidőre nem teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján Veres Bernadettet – hazai 
és nemzetközi atlétikai versenyekre való felkészülés költségeinek támogatása céljából – 
119 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő 
pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére. Felkéri a polgármestert a Támogatási 
szerződés aláírására. 
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A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
48/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján 
Veres Bernadettet – hazai és nemzetközi atlétikai versenyekre való felkészülés 
költségeinek támogatása céljából – 119 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai 
Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat 
terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján Villám Péternét – 
Harmónia Táncklub működésének és évzáró gála megrendezésének költségeinek támogatása 
céljából – 300 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére. Felkéri a polgármestert a 
Támogatási szerződés aláírására. 
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
49/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján 
Villám Péternét – Harmónia Táncklub működésének és évzáró gála megrendezésének 
költségeinek támogatása céljából – 300 000 Ft támogatásban részesíti a „Humánpolitikai 
Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat 
terhére.  
Felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
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Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a „Közösen Értük” Alapítványt – az Alapítvány 2015. évi programjainak 
költségeinek támogatása céljából – 425 000 Ft támogatásban részesítse a „Humánpolitikai 
Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére.  
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Közösen Értük” Alapítványt – az Alapítvány 
2015. évi programjainak költségeinek támogatása céljából – 425 000 Ft támogatásban 
részesítse a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási 
keretösszeg” előirányzat terhére.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Dömötör Alapítványt – mozgáskultúra és fejlesztés az óvodában céljára – 
1 006 000 Ft támogatásban részesítse a „Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben megítélendő 
pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat terhére.  
 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2015. (III. 16.) sz. határozat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a 2015. február 25-én a 
civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dömötör Alapítványt – mozgáskultúra és 
fejlesztés az óvodában céljára – 1 006 000 Ft támogatásban részesítse a „Humánpolitikai 
Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg” előirányzat 
terhére.  
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Határid ő: azonnal 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
Csampa Zsolt a következő határozatot teszi fel szavazásra Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a következő határozatot: Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. február 25-én a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra a Kistarcsai 
Internáltak Emlékéért Alapítvány által benyújtott pályázatot nem támogatja, mivel a Szervezet 
a megadott határidőre nem teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. 

 
A szavazáskor 7 fő volt jelen. 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 

 
52/2015. (III. 16.) sz. határozat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a következő határozatot:  

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 25-én a civil 
szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra a Kistarcsai Internáltak Emlékéért 
Alapítvány által benyújtott pályázatot nem támogatja, mivel a Szervezet a megadott 
határidőre nem teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. 
 
Határid ő: következő testületi ülés 
Felelős: Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
 
 
Csampa Zsolt, megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás, majd az ülést bezárja. 
 
 
 
 Makrai Zoltán Csampa Zsolt 
 külsős bizottsági tag a Humánpolitikai Bizottság elnöke
 jegyzőkönyv hitelesítő  


