
                             Kismaros Község Önkormányzata Polgármesterének 2021. évi határozatai

Hat. Dátum Tartalom Határidő Felelős Intézk. Intézkedés

21 07.29

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kismaros Község Önkormányzata 

Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2016. (VI. 7.) rendeletének 2. számú 

függelékét az alábbiak szerint módosítja:

„2. sz. függelék

Kismaros Községi Önkormányzat

Kormányzati funkció kód rendje

TELJES HATÁROZAT A JEGYZŐKÖNYVBEN Azonnal

polgármester, 

JEGYZŐ MÁK-nak megküldve

22 07.29

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülésén úgy határoz, hogy 

vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be –ebr azonosító: 486768 - a 

Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Szuttai-dűlő és Kánya utca aszfalt burkolatának helyreállítása 

Helye: Kismaros, Szuttai-dűlő (hrsz.: 8383)

           Kismaros, Kánya utca (hrsz.: 3295)

TELJES HATÁROZAT A JEGYZŐKÖNYVBEN 2020.08.02 polgármester

Támogatói okirat aláírásra 

került, végrehajtás 

folyamatban

23 07.29

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Kismaros, Szuttai-dűlő és Kánya utca helyreállítása tárgyában benyújtott 486768 ebr 

azonosító számú vis maior támogatási igényhez kapcsolódóan vállalja, hogy saját 

fejlesztésében a Szuttai-dűlő aszfaltburkolatának helyreállításakor a megfelelő rézsű 

kialakításáról, a Kánya utcánál csapadékvízelvezető rendszer kiépítéséről gondoskodik,

2. a beruházás megvalósítására a 2021. évi költségvetésében 8.139.663 Ft előirányzatot 

biztosít.

2021. évi 

költségvetés 

tervezése polgármester

Támogatói okirat aláírásra 

került, végrehajtás 

folyamatban



24 07.29

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Kóspallag község Kismaros Önkormányzat Védőnői Szolgálatához való csatlakozását, 

ezáltal új területi védőnői körzet kialakítását nem támogatja,

1. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

2020.09.01 polgármester

Határozat továbbítva 

Kóspallag részére

25 07.29.

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekintézményi közétkeztetés 

biztosítására indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, a gyermekintézményi 

közétkeztetés biztosítására a 2020/2021. tanévre/nevelési évre a TÁLENTUM 

ÍZALAPÍTÓ Kft-vel köt szerződést az ajánlattevő ajánlattételi határidőben beérkezett 

ajánlatában szereplő egységáron. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, felhatalmazza a szerződés aláírására. 2020.08.31 polgármester Szerződés aláírásra került.

26 08.31

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a belügyminiszter által a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pont szerint szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 112 

erdei m³ keménylombos tűzifa vásárlásának támogatására pályázatot nyújt be,

2. a 142.240 Ft önerőt vállalja, azt költségvetésében biztosítja,

3. vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés 

részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő 

rendeletben a pályázati kiírásnak megfelelően szabályozza,

4. vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér,

5. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

1. és 2. pont: azonnal

                3. pont: 

támogatásról szóló 

értesítést követő 

testületi ülés

polgármester

Pályázat benyújtásra került, 

megvalósult, az elszámolás 

is megtörtént.

27 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kismarosért Közalapítvány 

2019. évi beszámolóját elfogadja. 2020.09.30 polgármester

28 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Anna Katolikus Családi 

Bölcsőde 2019. évi beszámolóját és a 2020. évi költségvetését elfogadja. Egyben a 

következő döntéseket is meghozza:

a) a 2019. évre vonatkozó 957.000 Ft többlettámogatás összege a céltartalék terhére 

átcsoportosítja;

b) a 2020. évre vonatkozó 567.000 Ft összegű többlet igény összege a céltartalék terhére 

átcsoportosítja.

2020.09.30 polgármester Végrehajtva



29 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kismarosi Kis Morgó Óvoda 

2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 2020.09.30 polgármester

30 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kismarosi Kis Morgó Óvoda 

intézményvezetőjének kérését támogatja, a szükséges 241.046 Ft előirányzatot a dologi 

kiadások, vásárolt élelmezések soráról a beruházások, tárgyi eszközök beszerzése sorára 

átcsoportosítja Kismaros Község Önkormányzatának költségvetésében. 2020.09.30 polgármester Végrehajtva

31 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fortuna SC sportfejlesztési 

támogatási szerződés módosítási kérelmét elfogadja. Egyben felhatalmazza a polgármestert 

az 1. sz. melléklet szerinti sportfejlesztési támogatási szerződés módosítására, a szükséges 

tárgyalások lefolytatására. 2020.09.30 polgármester

Végrehajtva, szerződés 

módosítás megtörtént.

32 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi második negyedéves 

költségvetési beszámolót elfogadja. 2020.09.30 polgármester

33 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Sáringerné Velis Evelin (1191 Budapest, Rákóczi utca 27. fszt. 2.) és Sáringer Máté (1037 

Budapest, Erdőalja út 102.) Tulajdonosokkal megköti a csatolt Településrendezési 

Szerződést,

2. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, felhatalmazza a Szerződés 

aláírására.

2020.10.05 polgármester Szerződés aláírásra került

34 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Kovács Balázs (2040 Budaörs, Szivárvány utca 6. 9. emelet 53.) Tulajdonossal megköti a 

csatolt Településrendezési Szerződést,

2. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, felhatalmazza a Szerződés 

aláírására.

2020.10.05 polgármester Szerződés aláírásra került

35 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő döntéseket hozza:

a) a Képviselő-testület a 21/2020. (VII.29.) számú Képviselő-testületi határozatát 

visszavonja;

b) Kismaros Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú 

függelékét az alábbiak szerint módosítja:

A teljes határozatot a jegyzőkönyv tartalmazza. 2020.09.30 polgármester

MÁK felé benyújtásra 

került



36 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával, mint Fenntartóval és 

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szob, mint Megbízottal kötött ellátási 

megállapodás felmondásáról, valamint az érintett szociális alapszolgáltatások ellátásának 

módjáról a döntést a soron következő, 2020. október 05-i Képviselő-testületi ülésig 

elnapolja,

2. felkéri az önkormányzat hivatalát olyan előterjesztés kidolgozására, mely döntési 

alternatívát tartalmaz a szolgáltatások mind szakfeladaton történő ellátása, mind külsős 

szervezet által történő ellátása vonatkozásában.

2020.10.05

polgármester, 

JEGYZŐ Végrehajtva.

37 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatával 

egyetértve a „Műszaki ellenőri megbízás a Kismarosi bölcsőde 2021. februárjában-

márciusában kezdődő építési munkálataihoz kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok 

ellátására” tárgyú beszerzési eljárást jelen határozatával eredményesnek nyilvánítja, továbbá 

kimondja, hogy az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes.

Az eljárás nyerteseként a Somogyi Pál egyéni vállalkozót (Székhelye: 2600 Vác, Ibolya utca 

13.) 

határozza meg Bruttó 1.820.000,‐ Ft-os ajánlatával. A szerződés nyertes Ajánlattevővel 

elkészíthető és aláírható, melynek elkészíttetésével és aláírásával a képviselő-testület a 

polgármestert hatalmazza meg.

2020.11.01 polgármester Szerződés aláírásra került

38 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszámoló a lejárt határidejű 

határozatokról napirendi pont tárgyalását elnapolja a soron következő, 2020. október 05-i 

Képviselő-testületi ülésig. 2020.10.05

polgármester, 

JEGYZŐ

39 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Két ülés között tett fontosabb 

intézkedéseiről szóló polgármesteri beszámoló napirendi pont tárgyalását elnapolja a soron 

következő, 2020. október 05-i Képviselő-testületi ülésig. 2020.10.05 polgármester

40 09.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyebek napirendi pont 

tárgyalása során elhangzottakat elfogadja. azonnal polgármester



43 10.05

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy intézkedéseket 

foganatosít annak érdekében, hogy

1. a speciális ételekkel dolgozó, és azokkal kapcsolatba kerülő alkalmazottak szakember 

által, oktatás keretében megkapják a munkavégzésükhöz szükséges elengedhetetlen 

ismeretanyagot,

2. elkészítésre kerüljön a speciális étkeztetés kapcsán egy írásos protokoll, mely tartalmazza 

a folyamatleírást, valamint a tételesen betartani szükséges szabályokat,

3. létrehozásra kerüljön utóellenőrzési rendszer, mellyel ellenőrizni lehet a meghozott 

szabályok betartását,

4. a szükséges anyagi források rendelkezésre állása esetén beszerzésre kerüljenek azok a 

fizikális eszközök –dedikált hűtő, mikrohullámú sütő-, melyek által lehetővé válik az, hogy 

igény esetén a szülők az ételallergiás gyermekük számára saját maguk biztosítsák a speciális 

étkezést és

5. visszacsatolást kapjon az oktatás megtörténtéről, valamint az intézkedések megtételéről.

soron következő 

Képviselő-testületi 

ülés, illetve 

folyamatos

polgármester, 

intézményvezető, 

szolgáltató

Vállalkozóval az egyeztetések 

megtörténtek, vállalkozó a kért 

módosításokat megtette.

44 10.05

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. február 17-én 

a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával, mint Fenntartóval és 

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szob, mint Megbízottal kötött ellátási 

megállapodást 2020. november 01. napjával megszűnteti és a szociális alapszolgáltatások 

ellátását újabb szolgáltatóval történő ellátási szerződés megkötésével biztosítja. azonnal polgármester

Szerződés megszűntetésre 

került

45 10.05

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Kismaros, Hársfa utca 31. szám alatti 3718 helyrajzi számú ingatlant 20 év időtartamra 

bérbe adja Rónaszéki Péter kérelmező részére,

2. az éves bérleti díj mértékét a tartósan bérbe adott ingatlan után fizetendő mindenkori 

adó összegének megfelelően állapítja meg,

3. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az Érdeklődőt a Testület döntéséről.

2020.11.30 polgármester Szerződés megkötésre került

46 10.05

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Kismaros, Kamilla utca 7. szám alatti 3805 helyrajzi számú, valamint a Kismaros, 

Kamilla utca 4. szám alatti 3815 helyrajzi számú ingatlanokat nem értékesíti.

2. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az Érdeklődőt a Testület döntéséről.

azonnal polgármester



47 10.05

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Kismaros belterület 2123/5 helyrajzi számú ingatlant nem értékesíti, és

2. felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen számoljon be 

az ügyben megtett intézkedésekről, intézkedés hiányában annak okáról, illetve azokról az 

intézkedésekről, melyek arra irányulnak, hogy ne következhessen be az, hogy egy ügyfél 

általi megkeresésre nem történik válaszadás.

3. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az Érdeklődőt a Testület döntéséről.

azonnal, és a soron 

következő Képviselő-

testületi ülés polgármester

48 10.05

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. az Önkormányzat tulajdonában lévő Kismaros zártkert 8496 helyrajzi számú ingatlant 

nem kívánja értékesíteni,

2. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az Érdeklődőt a Testület döntéséről.

2020.10.31

polgármester, 

jegyző

49 10.05

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester 

4.000.000.- Ft összeghatárig kezdeményezzen tárgyalást a kismarosi 0139/5 hrsz. ingatlan 

tulajdonosával az ingatlan megvásárlása tárgyában. folyamatos polgármester

Tulajdonos elállt az eladási 

szándéktól.

50 10.05

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Béres út és Ág utca kitisztítási munkálatainak elvégzésére szerződést köt Keresztúri 

István egyéni vállalkozóval (2668 Patvarc, Gyarmati utca 2/C., adószáma: 56489600-1-32) 

1.524.000 Ft értékben,

2. a szükséges előirányzatot átcsoportosítja a Mindszenty mellszobor posztamensének 

elkészítésének költségvetési sorára, valamint a Hegyalja utcai társasház csatorna állapotát 

helyreállító munkálatának költségvetési sorára betervezett összegek terhére,

3. a Béres út profiljának, és útalapjának kialakítását követően az úttükörre zúzottkövet 

szórat az út járhatóvá tétele céljából,

4. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, felhatalmazza a vállalkozási 

szerződés aláírására.

2020.11.01 polgármester

Szerződés megkötésre került, a 

feladat végrehajtva



51 10.05

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2020. évi költségvetésben a K4. Ellátottak pénzbeli ellátásai előirányzat, valamint a fel 

nem használt LEADER pályázati önerő terhére a 70 éven felülieknek nyújtandó karácsonyi 

csomag támogatása céljából a K31. Egyéb szakmai anyagok beszerzése előirányzatra 

245.000 + 405.000 Ft-ot, mindösszesen 650.000 Ft-ot átcsoportosít, egyben felkéri a 

polgármestert, hogy az átcsoportosítást a költségvetés soron következő módosításánál 

vezesse át;

2. a Kismaroson állandó lakcímmel rendelkező 70 éven felüli lakosok számára 300 darab 

karácsonyi csomagot megrendel bruttó 5.000.- Ft/csomag áron. Egyben felkéri a 

polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és a megrendelés elküldésére.

2020.12.10 polgármester

Csomagok kiosztása 

megtörtént

52 10.05

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jegyzői beszámolót elfogadja. azonnal jegyző

53 10.05

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolót. azonnal polgármester

54 10.05

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a homlokzatfelújítási támogatás, és a nagymarosi jégpálya támogatása költségvetési 

sorokon szerepeltetett 1-1 millió forintot átcsoportosítja a kamerarendszer fejlesztésének 

költségvetési sorára,

2. megbízza a polgármestert, hogy a kamerarendszer fejlesztése tárgyában, a soron 

következő Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést, melynek képezze részét egy 

ajánlattételi felhívás javaslat.

soron következő 

Képviselő-testületi 

ülés polgármester Végrehajtva

55 10.05

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy dönt, hogy a soron 

következő képviselő-testületi ülésekről minden esetben, a Pénzügyi, Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság üléseiről pedig igény szerint készüljön képi és hangfelvétel, 

melyet több árajánlat beérkezése esetén az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó, 

ezirányú tevékenységre szakosodott vállalkozóval kötött, határozott idejű szerződés útján 

biztosít.

soron következő 

Képviselő-testületi 

ülés polgármester Végrehajtva



56 10.12

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális 

alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) biztosítása érdekében a Váci 

Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó által 

létesített Szent Lőrinc Szociális Szolgáltatóval ellátási szerződést köt 2020. november 01. 

napjától. 2020.11.01

polgármester, 

jegyző

Szerződés megkötve, 

szolgáltatás nyújtása 

megkezdődött.

57 10.12

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete Révész Ákos József r. ezredesnek a 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba 

történő kinevezésével egyetért.

azonnal polgármester Határozat továbbítva

58 10.28

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”Zöld Híd B.I.G.G.” 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, és a DTKH Duna-Tisza 

közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, együttesen mint Közszolgáltatóval 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés megkötését az előterjesztés mellékletét képező szerződés-

tervezet szerint nem támogatja. azonnal polgármester

Szerződés megkötve, 

szolgáltatás nyújtása 

megkezdődött.

59 10.28

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”Zöld Híd B.I.G.G.” 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, és a DTKH Duna-Tisza 

közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, együttesen mint Közszolgáltatóval 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában az előterjesztés mellékletét képező 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) megkötését az 

alábbi módosítások szerződésbe foglalása esetén támogatja:

1. legyen lehetőség a szerződés indokolás nélküli felmondására hat hónapos felmondási 

idővel,

2. a szerződés tartalmazza az évente két alkalommal – tavasszal, és ősszel – történő, a 

közszolgáltató által elvégzendő lomtalanítást.

Felhatalmazza a polgármestert a módosítási javaslatok szerződésbe foglalása tárgyában a 

közszolgáltatóval történő tárgyalásra, a módosítások szerződésbe történő belefoglalása 

esetén a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés megkötésére.

2020.11.01 polgármester

Szerződés megkötve, 

szolgáltatás nyújtása 

megkezdődött.



30 11.05

Kismaros Község Önkormányzatának polgármestere a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

2020. november 04. napjától kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján 

1.) az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” 

projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. 

határozat 6. pontjában foglaltak alapján közzé tett „Illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújt be,

2.) az igényelt támogatás összegét 2.895.600 Ft-ban határozza meg,

3.) a támogatási igényt a Kismaros külterület 0188/1 hrsz.-ú, a Kismaros zártkert 7932 hrsz.-

ú és a Kismaros belterület 2503 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

hulladékmentesítésére nyújtja be,

4.) a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megteszi, az ebr42 rendszerből 

generált „Nyilatkozat” megnevezésű űrlapot elektronikusan aláírja az ASP rendszerben.

Azonnal polgármester Nem támogatott



31 11.13

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az 

alábbi döntést hozom a Bírálóbizottság javaslata alapján a „Bölcsőde építése Kismaroson” 

tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban:

A Hód Ipari - Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2626 Nagymaros, Tégla utca 

6.) Ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arányú 

érvényes ajánlatnak minősül, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, tekintettel erre Ajánlattevő 

ajánlata érvényes a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

Jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a Hód Ipari - 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2626 Nagymaros, Tégla utca 6.) Ajánlattevő.

Nyertes ajánlattevő ajánlati ára (nettó 238.994.381,- Ft) a tárgyi közbeszerzési eljárásban 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére (nettó 239.617.182,- Ft) tekintettel is megfelelő.

Megállapítom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményes.

Az összegezés az Ajánlattevők részére megküldhető.

A szerződés a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötési moratórium lejártát követően 

megköthető.

2020.12.31 polgármester

Szerződés megkötve, 

kivitelezés folyamatban.

32 11.16

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva nem 

teszek javaslatot a Vilcsek Gyula Általános Iskola felvételi körzethatárának módosítására a 

2021/2022. tanévre. 3 nap polgármester



33 11.30

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 

2020. évi harmadik negyedéves költségvetési beszámolót elfogadom. 2020.11.30 polgármester

34 11.30

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 

2021. évi belső ellenőrzési tervet a csatolt 1. mellékletnek megfelelően elfogadom. 2020.12.31 polgármester

35 11.30

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján az alábbi határozatot hozom Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-

testületének hatáskörében eljárva:

A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartom 

szükségesnek: KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ EGÉSZÉBEN LEFŰZVE, VAGY A 

HATÁROZATOKNÁL MEGTALÁLHATÓ

folyamatos, illetve a 

költségvetési 

rendelet-tervezet 

benyújtásának 

időpontja

polgármester, 

intézményvezetők 

és gazdasági 

vezető

36 11.30

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 

Kismaros belterület 1912/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan tárgyalásokat 

kezdeményezek a helyzet tisztázására. Az Önkormányzat célja, hogy az ingatlan használata 

jogszerű legyen, valamint lehetőség szerint bérleti szerződést tudjon kötni a Magyar Posta 

Zrt.-vel, mint Bérlővel 100.000 Ft/hó összegben. Ennek érdekében a szükséges 

tárgyalásokat lefolytatom, ha lehetőség lesz rá, a bérleti szerződést aláírom. 2021.06.30 polgármester

A postával a kapcsolat 

felvételre került.



45 12.21

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 

Képviselő-testület 2021. évi munkatervét a csatolt 1. számú mellékletnek megfelelően 

elfogadom. folyamatos  polgármester

46 12.21

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 

Kismaros község településképi arculati kézikönyvének és a településkép védelméről szóló 

6/2017. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 2019. évi hatályosulásáról szóló tájékoztatót 

elfogadom. Azonnal polgármester

47 12.21

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazás 

alapján Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 

Kismaros község településrendezési eszközeinek 2019. évi hatályosulásáról szóló 

tájékoztatót elfogadom. Azonnal polgármester

2. 01.27. Egészségház térítésmentes használatba adása, JELENLEG NINCS WORD PÉLDÁNY március 1. polgármester

Használatba adás 

megtörtént.

3. 01.29.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében

1.) az 1. sz. melléklet szerinti önellenőrzési jegyzőkönyv szerinti maradvány 

korrekciót elfogadja. Egyben felkéri a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, 

hogy a maradvány előirányzatát +368.706 Ft-tal megemelje.

január 31. polgármester Végrehajtva

4. 02.04.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében

1.) a Vilcsek Gyula Általános Iskola vonatkozásában részmunkaidős iskolai védőnői körzet 

kialakítását kezdeményezi,

2.) felkéri a jegyzőt a részmunkaidős iskolai védőnői körzet létrehozásának intézésére.

folyamatos

polgármester, 

jegyző

Működési engedély 

módosítása az ÁNTSZ-

nél megtörtént, 

részmunkaidős 

szerződés megkötésre 

került.



5. 02.10.

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi 

döntést hozom a Bírálóbizottság javaslata alapján az „Ajánlati felhívás gumilapfelület 

kialakítására speciális funkciókkal és kültéri sakkfigurakészlet beszerzésére” tárgyú, 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban:

- Az Ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat érvényessé nyilvánítom, valamint 

megállapítom, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményes.

- A FABERLAND Korlátolt Felelősségű Társaság (2119 Pécel, Pesti út 3.) Ajánlattevő 

ajánlata az előírt értékelési szempont szerint a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatnak 

minősül, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, tekintettel erre jelen beszerzési eljárás 

vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a FABERLAND Korlátolt Felelősségű Társaság 

(2119 Pécel, Pesti út 3.).

- A vállalkozási szerződés a nyertes Ajánlattevővel bruttó 4.999.989,-Ft értékben 

megköthető.

2021.03.01 polgármester

Szerződés aláírásra került, 

a kivitelezés megvalósult.

6. 02.17.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében a Művelődési 

Ház és IKSZT 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklettel egyezően 

elfogadja. Azonnal polgármester

7. 02.17.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében a Művelődési 

Ház és IKSZT 2021. évi Munkatervét a melléklettel egyezően elfogadja. Azonnal polgármester

9. 03.10.

jogkörömben, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában 

sza-bályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2021. évi 

költségve-tésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szó-ló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet szabályozására figyelemmel 

Kismaros Község Önkor-mányzatának saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal határozom meg. 2021.03.15 polgármester



10. 03.11.

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi 

döntést hozom a 2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat benyújtására vonatkozóan:

1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. 

melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai támogatási 

jogcím terhére az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

elnevezésű kiírásra Kismaros Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az 1990 és a 2011 

helyrajzi számokon nyilvántartott Liliom utcának a Hegyalja utcától a Névtelen utcáig 

terjedő, valamint a 2033 helyrajzi számú Zrínyi utca Tábor utcától Névtelen utcáig terjedő 

járdaszakaszának mindkét oldalon történő felújítására,

2. a beruházás tervezett értékét 26.790.904 Ft-ban, az igényelt támogatás összegét 

20.000.000 Ft-ban határozom meg,

3. kötelezettséget vállalok arra, hogy a 6.790.904 Ft önerőt az Önkormányzat a 2022. évi 

költségvetésében biztosítja, és a költségvetési rendeletébe betervezi;

4. a pályázatot benyújtom, az ehhez szükséges dokumentumokat aláírom, és a pályázat 

beadása során szükséges intézkedéseket megteszem.

2021.03.12 polgármester Pályázat elbírálás alatt.

11. 03.11.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében

1. Kismaros Község Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja,

2. felkéri a jegyzőt a közzétételi kötelezettség teljesítésére.

Azonnal jegyző Közzététel megtörtént.

13. 03.22.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében úgy dönt, 

hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) h) pontja alapján a 

Vilcsek Gyula Általános Iskola (2623 Kismaros, Liget utca 38.) tanulólétszámának - az 

iskola tanulólétszámának folyamatos növekedése miatt, melyet a településre beköltözők 

nagy létszáma okoz – 255 főről 270 főre történő emelésével egyetért. 2021.03.26 polgármester



14. 03.25.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében úgy 

határozott, hogy

1. a Kis-Morgó Óvodában (2623 Kismaros, Liget utca 35.) 2021. április 01. és 2021. április 

17. között szervezi meg beiratkozást. A Polgármester felkéri a jegy-zőt a határozat 

mellékletét képező, a beiratkozásról szóló fenntartói hirdetmény közzétételére.

2. a Kis-Morgó Óvodában 2021/2022. nevelési évben indítható csoportok számát a 

beiratkozást követően határozza meg

Döntést követően 

azonnal, illetve 

2021.05.31.

jegyző, 

intézményvezető, 

illetve 

polgármester Végrehajtva

15. 03.25.

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében úgy dönt, 

hogy Kismaros Község Településrendezési Eszközeinek – 0198/4-6 hrsz-ú ingatlanok és 

érintett környezetük iskolafejlesztéssel összefüggő – módosítását elindítja. Azonnal polgármester Végrehajtás folyamatban.

16. 04.09.

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva, 

az alábbi döntést hozom:

Kismaros község 1853, 1854, 1856/5, 1858/7, 0198/3, 0198/4, 0198/5, 0198/6, 0198/7, 

0198/8, 0198/9, 1859/6 helyrajzi számú ingatlanjainak területét kiemelt fejlesztési területté 

nyilvání-tom.

Azonnal polgármester Végrehajtva

17. 04.16

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében

úgy dönt, hogy Alapító tagként kezdeményezi a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter 

létrehozását, a mellékelt Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint.

2021.04.16 polgármester

Megállapodás aláírásra 

került.



18. 04.21

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi 

döntést hozom a Bírálóbizottság javaslata alapján az „Ajánlati felhívás a kismarosi Bölcsőde 

építésével kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárásban:

- Az Ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat érvényessé nyilvánítom, valamint 

megállapítom, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményes.

- Szabó András egyéni vállalkozó (székhelye: 2625 Kóspallag, Kisinóci út 14/2.; adószáma: 

64415756-1-33 ) Ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési szempontok szerint összeségében a 

legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősül, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, tekintettel 

erre jelen beszerzési eljárás vonatkozásában a nyertes ajánlattevő Szabó András egyéni 

vállalkozó.

- A megbízási szerződés a nyertes Ajánlattevővel bruttó 3.000.000,-Ft értékben 

megköthető.

2021.04.21 polgármester

Megbízási szerződés 

aláírásra került.

19. 04.21

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyett és nevében a Váci 

Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló önkormányzati beszámolót elfogadja. Azonnal polgármester

25. 05.05

Kismaros község településrendezési eszközeinek a 0198/4-6 hrsz-ú ingatlanok és érintett 

környezetük iskolafejlesztéssel összefüggő módosításával kapcsolatos, a veszélyhelyzet ideje 

alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő 

alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése, valamint az 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 3/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete alapján lefolytatásra került 

partnerségi véleményezési eljárást lezárom. Azonnal polgármester

26. 05.05

Kismaros község településrendezési eszközeinek a 0198/4-6 hrsz-ú ingatlanok és érintett 

környezetük iskolafejlesztéssel összefüggő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat 

lefolytatását – a főépítészi javaslat alapján – nem tartom szükségesnek. Azonnal polgármester

27. 05.21

A Bizottság javaslata alapján az "AJÁNLATI FELHÍVÁS kamerarendszer kiépítésére, 

telepítésére" tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást eredménytelenné 

nyilvánítom, tekintettel arra, hogy a felhívásra nem nyújtottak be ajánlatot. Azonnal polgármester Eredménytelen.


