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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 1/2010 Rk. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
  

a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről 

 
 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
 
 
 
2/2010.(I.26.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város honlapjának üzemeltetéséről szóló szerződés 
 újratárgyalására  
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 1/2010 Rk. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
Jelen vannak: Parlagi Endre polgármester 

Balogh Csaba képviselő 
Ercsényi Tiborné képviselő 
Kovács Attila képviselő 
Dr. Krepárt Tamás képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Németh Antal alpolgármester 
Dr. Novotny László képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Rogán László képviselő 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
 
Megjelent továbbá: dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 
Villám Zsuzsanna (Polgármesteri Kabinet) 
Hegyvári János (Műszaki Iroda) 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 
Nyílt napirend: 
 
1. Javaslat Budakalász Város honlapjának üzemeltetéséről szóló szerződés 

újratárgyalására  
30/2010.(I.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: OKSB 

Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
 
 
Zárt napirend: 
 
 
2. Javaslat a Budakalász, Pomázi út 5. szám alatt található ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázat elbírálására (zárt ülésen tárgyalható) 
 31/2010.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
 Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
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(A rendkívüli ülés kezdetének időpontja: 17 óra 00 perc) 

 
Parlagi Endre polgármester: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a mai 
rendkívüli ülésünkön a Képviselő-testület tagjait, a Hivatal munkatársait, a 
televíziók munkatársait és a munkánkat figyelő budakalásziakat. 
 
A mai rendkívüli ülésen két napirendi pontot tárgyalunk. Tekintettel arra, hogy a 
meghívóban szereplő 2. napirendi pont egy ingatlanügy, kérem, szavazzunk 
arról, hogy ezt zárt ülésként előre hozzuk, hogy utána folyamatosan tudjunk 
ülésezni. Tehát aki egyetért azzal, hogy a 2. napirendi pont legyen zárt ülés és 
hozzuk előre, az kérem, szavazzon! (11) Egyhangú.  
 
Most kérem, szavazzunk arról, hogy a rendkívüli ülés napirendjét elfogadjuk. 
Aki egyetért a napirenddel, az kérem, szavazzon! (11) Egyhangú. 
 
Kérem, hogy aki nem illetékes, az fáradjon ki a teremből a zárt napirendi pont 
megtárgyalásának idejére. 
 
 

(A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.  
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

Zárt ülés: 17.02-17.04) 

 
 
A NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

2. Javaslat Budakalász Város honlapjának üzemeltetéséről szóló szerződés 
újratárgyalására  
30/2010.(I.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: OKSB 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület 
tagjait! Az előterjesztés tárgyalására azért kerül sor, mert Budakalász város 
önkormányzata a Budakalász honlapját üzemeltető céggel, a Screen Play Média 
Kft.-vel 2009. március 4-én megkötött vállalkozói szerződése 2010. február 28-
án lejár. A Ptk. szabályai alapján a szerződés lejárta előtt a szerződés 
meghosszabbítható, illetve újabb pályázatot írhat ki a Képviselő-testület, hogy a 
honlap szerkesztésével, üzemeltetésével egy újabb vállalkozót bízzon. 
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Viszlói Tamással, az önkormányzat ügyvédjével folytatott megbeszélés alapján 
az ügyvéd úr is ezt a két alternatívát vázolta fel a vállalkozói szerződés 
vizsgálata alapján, tehát a szerződés lejárta előtt annak meghosszabbítása, illetve 
a Képviselő-testület döntésének megfelelően akár egy újabb szerződés kiírása. 
 
A honlap üzemeltetői, szerkesztői az elmúlt év novemberében teljesen új 
arculattal fordultak a lakosság felé, ügyfélbaráttá, tartalmasabbá, esztétikusabbá 
vált a honlapunk. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a honlap üzemeltetéséről, 
szerkesztéséről, hogy a továbbiakban a Screen Play Média Kft.-vel való 
szerződés meghosszabbításával, avagy egy újabb pályázat kiírásával kívánja a 
szolgáltatást biztosítani. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a mai napon tárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi 
honlap-üzemeltetővel hosszabbítsa meg egy évre a szerződést a Képviselő-
testülettel. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Megállapíthatjuk, 
hogy valóban fejlődés van a honlap arculatában, tartalmában. Reméljük, hogy ez 
folytatódik és a honlap egyre tartalmasabbá válik. 
 
A bizottság által egyhangúlag támogatott határozati javaslatot olvasom fel: 
(Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

2/2010. (I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 
Város honlapjának szerkesztésére, üzemeltetésére a Screen Play 
Média Kft.-vel 2009. március 4-én aláírt, 317/9/2009.ikt.számon 
nyilvántartott vállalkozói szerződést 1 évvel, 2011. március 1. 
napjáig változatlan tartalommal meghosszabbítja, s felhatalmazza a 
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
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Parlagi Endre polgármester: Ezzel a rendkívüli ülést berekesztem. 
 
 

(A rendkívüli ülés végének időpontja: 17 óra 07 perc.) 
 
 
 

K.m.f. 

 
 
 

Parlagi Endre 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

  
 
 
 


