
 

 

 
101/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés a  Forrás Művelődési Ház intézményvezetői pályázat 

elbírálása napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal  

eredménytelennek nyilvánítom a Forrás Művelődési Ház intézményvezetői 

(magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt, 2020. május 4-i benyújtási határidejű 

pályázatot.  

A megváltozott jogszabályi környezet miatt az intézményvezetői pályázat ismételt 

kiírásáról a későbbiekben lesz döntés.  

Határidő: 2020. június 15. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
87/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben 

végzett munkájáról napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület 

bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

elfogadom az előterjesztéshez mellékelt, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Gödöllő Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról, továbbá Kerepes 

település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámolókat. 

A döntésről Farkas Imre r. ezredes, mb. kapitányságvezető urat értesítem.  

Határidő: 2020.06.15. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
88/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés A DPMV Zrt. 2019. évi beszámolójának és 2020. évi 

üzleti tervének elfogadása napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

elfogadom a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. közgyűlésén elfogadott 

határozatokat. a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. tájékoztatásáról 

intézkedem. 

Határidő: 2020.05.30. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
89/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. beszámolója a 2019. 

évben végzett munkájáról napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

elfogadom az előterjesztéshez mellékelt, a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. nevében 

Szegedi István ügyvezető által elkészített, a Szolgáltató 2019. évben végzett 

munkájáról szóló 2020. május 6. napján kelt szöveges értékelését és a köztemető 

üzemeltetésének pénzügyi kimutatását. 

Döntésemről értesítem a gazdasági társaság ügyvezetőjét.  

Határidő: 2020.06.15. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
90/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés Beszámoló a település gyermekvédelmi helyzetéről 

napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

elfogadom az Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 

ellátásáról szóló és az előterjesztéshez mellékelt 2019. évi beszámolót. 

A beszámoló Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Gyámügyi Osztályához történő felterjesztéséről gondoskodom. 

Határidő: 2020.06.05. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
91/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

Kerepes Város egészségügyi helyzetéről szóló, az előterjesztéshez csatolt 

háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 2019. évi beszámolókat 

elfogadom.  

E döntésemről az érintetteket értesítem. 

Határidő: 2020.június 15. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
92/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés a Forrás Művelődési Ház 2019. évi munkájáról szóló 

beszámolójának az elfogadása napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

elfogadom a Forrás Művelődési Ház 2019. évben végzett tevékenységéről szóló, 

előterjesztéshez csatolt, 2020. május 15-i keltű intézményvezetői beszámolót. 

E döntésemről értesítem Pálinkásné Prokop Adél Mia intézményvezető helyettest. 

Felkérem az intézményvezető helyettest, hogy a beszámolót a helyben szokásos 

módon tegye közzé. 

Határidő: 2020.06.05. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester és Pálinkásné Prokop Adél Mia 

intézményvezető helyettes 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
93/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés a Bölcsődei jelentkezési lapot kitöltők száma, a 2020. 

szeptember-december közötti időszakra férőhelyet igénylők száma, beszámoló az 

iskolai, óvodai beiratkozásokról napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal elfogadom 

a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évre történő 

beiratkozásról szóló, előterjesztéshez mellékelt beszámolóját.  

E döntésemről tájékoztatom Tajti Krisztina intézményvezetőt. 

Határidő: 2020.06.15. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
94/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés a Bölcsődei jelentkezési lapot kitöltők száma, a 2020. 

szeptember-december közötti időszakra férőhelyet igénylők száma, beszámoló az 

iskolai, óvodai beiratkozásokról napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal elfogadom 

a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2020/2021. tanévre történő beiratkozásról szóló, előterjesztéshez mellékelt 

tájékoztatását.  

E döntésemről tájékoztatom Kaczurné Méder Tímea intézményvezetőt. 

Határidő: 2020.06.15. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
95/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés a Bölcsődei jelentkezési lapot kitöltők száma, a 2020. 

szeptember-december közötti időszakra férőhelyet igénylők száma, beszámoló az 

iskolai, óvodai beiratkozásokról napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal elfogadom 

a Kerepesi Babaliget Bölcsőde vezetőjének a bölcsődei férőhelyek alakulásával 

kapcsolatos, előterjesztéshez mellékelt tájékoztatását.  

E döntésemről tájékoztatom Hutvágner Csabáné intézményvezetőt. 

Határidő: 2020.06.15. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
96/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés az Óvoda 2020. évi nyári zárásáról szóló Kerepes Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (I.30.) Kt. határozatának visszavonása 

napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal  

visszavonom a 10/2020.(I.30.) Kt. határozatot a  Kerepesi Napköziotthonos Óvoda 

nyári zárására vonatkozóan, valamennyi óvoda egész nyáron nyitva lesz. 

E döntésemről értesítem Tajti Krisztina óvodavezetőt. 

Felkérem az intézményvezetőt, hogy a nyári zárásra vonatkozó rendelkezést a 

helyben szokásos módon tegye közzé. 

Határidő: 2020.06.05. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester és Tajti Krisztina intézményvezető 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
97/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés a Bölcsőde 2020. évi nyári zárásáról szóló Kerepes 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (I.30.) Kt. határozatának 

felülvizsgálata és visszavonása  napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal  

visszavonom a a 9/2020.(I.30.) Kt. határozatot a  Kerepesi Babaliget Bölcsőde nyári 

zárására vonatkozóan, a bölcsőde egész nyáron nyitva lesz. 

E döntésemről értesítem Hutvágner Csabáné intézményvezetőt. 

Felkérem az intézményvezetőt, hogy a nyári zárásra vonatkozó rendelkezést a 

helyben szokásos módon tegye közzé. 

Határidő: 2020.06.05. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester és Hutvágner Csabáné 

intézményvezető 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
98/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés az Alföldi utca aszfaltburkolat felújítása napirendi 

pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak összesített 

álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal  

döntök a kerepesi 458/2 hrsz-ú Mező utcai ingatlan értékesítési eljárásának 

elindításáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű nyertes pályázat pályázati önerejének biztosítására. A pályázat az 

Alföldi utca Vörösmarty u. és Mogyoródi u. közötti szakaszának aszfalt burkolattal 

történő felújítására szolgál. A telek pályázati úton történő értékesítése érdekében 

értékbecslés készítése szükséges. 

Az Alföldi utca aszfaltburkolat kivitelezési munkái érdekében beszerzési eljárást 

kell indítani.  

Határidő: 2020. július 20.  

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
99/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés a  6285/1 hrsz-ú ingatlan útleadása (Szőlő utca) napirendi 

pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak összesített 

álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal  

visszavonom a 25/2020.(01.30.) számú Kt. határozatot és elfogadom. a Széphegyi 

Dániel tulajdonában álló 6285/1 hrsz-ú ingatlan 14 m2 nagyságú területet. Az 

Önkormányzat jogi képviselőjének közreműködése útján,  a szerződést aláírom és 

gondoskodom az ingatlan ingatlan-nyilvántartáson és önkormányzati 

vagyonnyilvántartáson történő átvezetéséről, illetve, hogy az önkormányzati 

tulajdonba kerülő területrésznek a meglévő önkormányzati közúthoz történő 

csatolása, valamint az övezeti besorolása és ingatlan-nyilvántartási megnevezése 

érdekében a szükséges lépéseket megteszem, és a szerződés aláírásával 

egyidejűleg az ingatlan birtokba vételéről gondoskodom.  

Határidő: 2020. június 30.  

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
100/2020. (V.28.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. május 28-ai testületi ülés a  6270 hrsz.-ú, 6271 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása 

után kialakuló 6270/1,6270/4 hrsz.-ú utak leadása (Szőlő dűlő, Szőlő utca) napirendi 

pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak összesített 

álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal  

elfogadom Szabó Ildikó és társai tulajdonában   álló 6270,6271 hrsz-ú ingatlanok 

telek-megosztása után a 6270/1 hrsz-ú 54 m2 és 6270/4 hrsz.-ú 30 m2 nagyságú 

területeket a mellékelt vázrajz szerinti méretben.  

Az Önkormányzat jogi képviselőjének közreműködése útján,  az ingatlan-

nyilvántartáson történő átvezetéshez szükséges ingatlan átruházási szerződést 

aláírom és gondoskodom az ingatlan ingatlan-nyilvántartáson és önkormányzati 

vagyonnyilvántartáson történő átvezetéséről, illetve, az önkormányzati tulajdonba 

kerülő területrésznek a meglévő önkormányzati közúthoz történő csatolása, 

valamint az övezeti besorolása és ingatlan-nyilvántartási megnevezése érdekében 

a szükséges lépéseket megteszem, és a szerződés aláírásával egyidejűleg az 

ingatlan birtokba vételéről gondoskodom.  

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

Kerepes, 2020. május 28.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 


