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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 15/2015 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Máté István képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Yvette 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat a „Kálvária utca felújítása” című közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 
119/2015.(IX.16.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2015 évi belső ellenőrzési tervének 

módosítására 
117/2015.(IX.16.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a 3570/7 helyrajzi számú ingatlan rendezésére  

118/2015.(IX.16.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő 
napirendeket fogadja el a Képviselő-testület. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét 8 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
  
Napirendek megtárgyalása: 
 

1. Javaslat a „Kálvária utca felújítása” című közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
119/2015.(IX.16.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Önkormányzatunk elhatározta a Kálvária utca 
burkolatának és vízelvezetési rendszerének felújítását. A kivitelezésre közbeszerzési 
eljárást indítottunk. Az ajánlattételi határidőben kettő ajánlat érkezett. 

1. ajánlattevő: Swietelsky Magyarország Kft. 
37.678.051 Ft+ÁFA 

2. ajánlattevő: Derby 2000 Kft. 
 34.587.282 Ft+ÁFA 

Az ajánlattételi felhívás szerint a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás, ez alapján értékelte a Közbeszerzési Bíráló Bizottság az ajánlatokat, 
és tette meg javaslatát. 
 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
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Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester névszerinti szavazásra 
bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásáról a Kbt. 22. § (5) bekezdése 
szerint név szerint szavaz. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 8 igen 
egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 
142/2015.(IX.16.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja a „Kálvária utca felújítása” címen kiírt 
közbeszerzési eljárást. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Kálvária 
utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Derby 2000 Kft. 
(2011 Budakalász, Holló u. 43.) az ajánlati ár 34.587.282 Ft+ÁFA , azaz nettó 
harmincnégymillió ötszáznyolcvanhétezer kettőszáznyolcvankettő forint. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2015 évi belső ellenőrzési tervének 

módosítására 
117/2015.(IX.16.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Az ellenőrzési tervben szerepel a „közbeszerzések 
folyamatának és szabályszerűségének vizsgálata”. A közbeszerzések lebonyolításának 
ellenőrzése eddig rendszeres volt, az ellenőrzések szabálytalanságot, hiányosságot 
nem tártak fel. 
A terv módosítása az adócsoport munkájának segítése miatt indokolttá vált. Nem 
elsősorban ellenőrzésről van szó, hanem tanácsadási tevékenységről a belső ellenőrök 
a jövőben hasznosítható megállapításokat tegyenek, amelyeket az adóhatósági 
tevékenység során hasznosítani tudunk.  
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2015.(IX.16.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi belső 
ellenőrzési terv elfogadásáról szóló 265/2014. (XII.18.) Kt határozat 
mellékletét képező 1. számú tábla 4. sorát módosítja azzal, hogy a 
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„Közbeszerzések folyamatának, szabályszerűségének vizsgálata” helyébe, 
az „Adóhatósági tevékenység során lefolytatott hatósági eljárások 
vizsgálatát” hagyja jóvá tanácsadási tevékenység keretében.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

3. Javaslat a 3570/7 helyrajzi számú ingatlan rendezésére  
118/2015.(IX.16.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László polgármester: Az Önkormányzat ½ részben tulajdonosa a Klisovác utca 
3570/7 hrsz-u ingatlannak. Az ingatlan közös tulajdonban van Barta Magdolnával. A 
szomszédos 3570/5 hrsz-u ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi.  
A 3570/7 hrsz-u ingatlan megosztható, amennyiben a területet 128 m2-rel 
megnöveljük. A telekalakításba be kell vonni Barta Magdolna tulajdonostársat, mivel 
64 m2 térmértékben érdekelt lesz. 
A társtulajdonos az ingatlan rendezéstől nem zárkózik el, viszont a 64 m2 földrészlet 
megvásárlását jelképes összegben kéri meghatározni. A vételi ajánlat: 500.- Ft/m2. Az 
ingatlan rendezését követően az önkormányzat 2 db építési telekhez jut. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

144/2015.(IX.16.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3570/5 
és 3570/7 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása és a 64 m2 eladása 
ügyében  
1. a 3570/5 hrsz-u ingatlanból 128 m2 területet leválaszt, és azt a 3570/7 
hrsz-u ingatlanhoz hozzácsatolja, 
2. a 3570/7 ingatlan önálló építési telkekké alakítását kezdeményezi azzal a 
kikötéssel, hogy az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan az Erdőhát 
utcáról közelíthető meg,  
3. a 64 m2 értékesítését elrendeli Barta Magdolna Budakalász Klisovác út 
12. sz. alatti lakosnak 500.- Ft/m2 áron. 
 
A Képviselő-testület a telekalakítással kapcsolatos költségeket (földmérő, 
eljárási, ügyvédi) vállalja az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendelete alapján a nem lakóingatlan, egyéb üzemeltetés terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a budakalászi 3570/7 
hrsz-ú ingatlan telekalakítása, illetve a 64 m2 adásvétele tekintetében, - 
jelen határozat rendelkezései szerint -, intézkedések megtételére, és az 
adásvételi szerződés, valamint a szükséges dokumentumok aláírására. 
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Határidő:  1. Tulajdonostárs (tájékoztatása azonnal) 

2. Telekalakítás (folyamatos) 
3. Adásvételi szerződés (telekalakítás engedélyezése 

után) 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést berekeszti.  

 
 

K.M.F. 
 

 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

 
 
 
Barna Yvette 
jegyzőkönyvvezető 


