
  

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 6/2010 Kt.  
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2010. március 16-án (kedden) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
 
 
118/2010.(III.16.) Kt. határozat 

Javaslat a 2010. januári és februári hónapokban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt TÁMOP-
3.2.11/10/1/KMR pályázaton történő indulásra   

 
119/2010.(III.16.) Kt. határozat 

Javaslat a 2010. januári és februári hónapokban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt TÁMOP-
3.2.11/10/1/KMR pályázaton történő indulásra   

 
 



  

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 6/2010 Kt.  
 

JEGYZŐKÖNYV  

a Képviselő-testület 2010. március 16-án (kedden) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
Jelen vannak: Parlagi Endre polgármester 
   Balogh Csaba képviselő 
   Ercsényi Tiborné képviselő 

Dr. Kiss Ildikó képviselő 
Kovács Attila képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Liszkai Gyuláné képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Márton András képviselő 
Németh Antal alpolgármester 
Dr. Novotny László képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Távol maradását előzetesen jelezte: Rogán László képviselő 
 
Megjelent továbbá: dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi 
irodavezető 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Homor István beruházási osztályvezető (Polgármesteri 
Kabinet) 
Hegyvári János műszaki irodavezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 



  

 
Napirendi javaslat: 

 

1. Javaslat a 2010. januári és februári hónapokban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt 
TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR pályázaton történő indulásra   
68/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
 

2. Javaslat a Budakalász, Szalonka utca 299/101 hrsz-ú ingatlanon 
létesítendő óvoda kivitelezőjének kiválasztására, a közbeszerzési eljárás 
nyertesének megállapítása  
80/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
 



  

(A rendkívüli ülés kezdetének időpontja: 17 óra 38 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a 
Képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait a mai rendkívüli ülésünkön. 
Megállapítom, hogy 14 fővel a testület határozatképes. 
 
A rendkívüli ülésre két napirendi pontot terjesztettünk elő: az egyik a 
pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató, a másik a Szalonka utcai óvoda 
építőjének kiválasztása közbeszerzés útján. A meghívóban nem szerepelt, hogy 
az óvodakivitelező kiválasztása zárt napirendi pont, hiszen a döntés eredményét 
bizalmasan kell kezelni. Ezért az a javaslatom, hogy cseréljük meg a két 
napirendi pontot, és legyen előbb a zárt ülés, utána pedig nyílt ülésen tárgyaljuk 
meg a pályázattal kapcsolatos tájékoztatót. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Egyáltalán nem javaslom, hogy az óvodáról most 
döntsünk, mert nem kaptunk erről a pályázatról semmilyen anyagot. Mivel ma 2 
óráig lehetett beadni, át sem tudtuk tekinteni, ezért azt javaslom, hogy ezt a 
napirendi pontot vegyük le a napirendről. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az óvodával kapcsolatos 
napirendi pontot vegyük le a napirendről, az kérem, szavazzon! (4) Ellene? (10) 
 

Az én javaslatom úgy szólt, hogy cseréljük fel a két napirendi pontot és az 
óvodáról szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk. Aki ezt a módosítást 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (10)  
Aki a fenti változtatással együtt a mai ülés napirendjét elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (10) 
 
Az 1. napirendi pontunkat ennek megfelelően zárt ülésen tárgyaljuk. 
 

(Zárt ülés: 17.40-17.45 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 

 
A NYILVÁNOS NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 

2. Javaslat a 2010. januári és februári hónapokban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt TÁMOP-
3.2.11/10/1/KMR pályázaton történő indulásra   
68/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 



  

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A TÁMOP-
pályázaton való indulást javasoljuk a testületnek, amely a közoktatásban 
alkalmazott különböző programok, rendezvények és hagyományteremtés 
módszereinek a népszerűsítésére irányul. Vannak benne személyi juttatásokra 
lehetőségek, melyek nyilvánvalóan a pedagógusok felé lesznek továbbítva, van 
benne egy nagyon kevés rész eszközbeszerzésre, a projekt összegének 10%-a, a 
többi pedig azokra a kiadásokra mehet el, amelyek a programok során 
költségtérítésként fölmerülnek. Négy intézményt – a két óvodát és a két iskolát –
, valamint az ÁMK-t javasoljuk a projekt célcsoportjának, a gesztor az ÁMK 
lesz, és be kell még vonni egy halmozottan hátrányos helyzetű település 
általános iskoláját; Csobánkával szeretnénk ebben az ügyben kooperálni. 
 
Tekintettel arra, hogy a pályázat előfinanszírozott, ebben az évben 8 millió 
forint összeg és a pályázatról lehívható előleg szolgálhat alapul arra, hogy ennek 
a finanszírozását a testület vállalja, a többit pedig nyilván a 2011-es büdzsében 
kell biztosítani. 
 
A határozati javaslatok tehát arra irányulnak, hogy vegyen részt az 
önkormányzat ezen a pályázaton, célozza meg a minél nagyobb támogatási 
intenzitást, illetve arányt a lehívhatóság szemszögéből nézve, működjön együtt a 
csobánkai önkormányzattal és annak intézményével, valamint a négy intézmény 
az ÁMK-val kiegészítve állítsa össze azt a szakmai tartalmat, amit az OKSB 
szakmai véleményét követően a jövő heti rendes ülésén meg tud tárgyalni, majd 
a 8 millió forint biztosítására kerüljön sor ennek az évnek a költségvetéséből. Az 
5. határozati javaslathoz tartozó alpontok elfogadására teszünk indítványt. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) A bizottsági 
ülésen a határozati javaslatok közül csak kettőről volt szavazás, azzal az 
indokkal, hogy a következő testületi ülésen úgyis részletes előterjesztésre kerül 
sor. A 3. határozati javaslat a szennyvízelvezetés és tisztításra való pályázatról 
szól. (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

118/2010. (III.16.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a „KEOP-1.2.0/B – Szennyvízelvezetés és 
tisztítás” című pályázaton történő indulás feltételeit dolgoztassa ki, 
határozzon meg célcsoportot és lehetséges költségvetést készíttesse 
elő.  



  

A Képviselő-testület ezen adatok alapján a soron következő rendes 
ülésen dönt a pályázaton való indulásról, valamint a pénzügyi 
fedezet biztosításáról.  
 
Határidő: soron következő rendes Képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A másik határozati javaslat pedig a már említett 
tanórán kívüli szabadidős tevékenységek támogatása, mégpedig a Kós Károly 
Általános Művelődési Központ mint központi pályázó megnevezésével. Ennek a 
pontnak sok alpontja van, ezeket nem olvasnám fel. Aki a határozati javaslattal 
egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.)  
 
 
A Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

119/2010. (III.16.) Kt. határozat 
1. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván 
a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” 
című pályázaton. 
 
 
2. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” 
című pályázattal összefüggésben a Kós Károly Általános 
Művelődési Központot szerepelteti a projekt gesztoraként, 
lebonyolítójaként. 
 
 
3. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” 
című pályázat összeállítása, valamint a pályázatíró tevékenység 
lebonyolítása céljából a legjobb árajánlatot adó Körics 
Euroconsulting Kft.-vel működik együtt azzal, hogy a pályázatíró 
cég árajánlatának a megpályázott összeggel arányosnak kell lennie. 



  

 
 
4. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” 
című pályázat kapcsán a projekt célcsoportjaként az alább felsorolt 
intézményeket nevesíti:  

- Nyitnikék óvoda, 
- Telepi óvoda, 
- Szentistvántelepi Általános Iskola 
- Kalász Suli, 
- Kós Károly Általános Művelődési Központ. 
 
 

5. 
A) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a „TÁMOP-

3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán 
kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” kódjelű 
pályázat utófinanszírozású, és egy tanévre, a 2010/2011-es tanévre 
szól. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat 
előfinanszírozása részéről azt jelenti, hogy 2010-ben az új tanév 
első négy hónapjára (szeptember-december) vonatkozó költségeket 
meg kell előlegeznie. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2010. 
évi költségvetési rendeletében a pályázati keret terhére 8 M. Ft. 
összeget biztosít. 

 
B)  A Képviselő-testület szükségesnek tartja tisztázni azt az előkérdést, 

hogy a 2010. költségvetési évre eső, megelőlegezendő támogatás 
mértéke, valamint a 2011-es költségvetési évre eső támogatás 
mértéke között a pályázati kiírás enged-e eltérést. Amennyiben a 
2011-es költségvetési évben a támogatási részarány növelhető, 
törekedni kell a minél nagyobb támogatási összeg megpályázására 
és lehívására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
támogatás mértékére vonatkozó előkérdés tisztázására.  

 
 
6. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, 
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” kódjelű 
pályázat kiírásának megfelelően egy halmozottan hátrányos helyzetű 
település oktatási intézményét a projektbe bevonja. A Képviselő-testület 



  

felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó együttműködési 
megállapodás aláírására azzal, hogy a bevont település a projektből rá eső 
költségeket vállalja, a projektben meg nem térülő, abban el nem 
számolható költségek kivételével, amelyek fedezetét a pályázat 
költségvetésében kell biztosítani. 
 
 
7. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottságot a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-
oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása” kódjelű projektben részt vevő intézmények 
által elkészített és kidolgozott projektelemek véleményezésére.  
A Képviselő-testület az OKSB által jóváhagyott szakmai tartalom alapján 
a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, 
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázat 
konkrét tartalmát 2010. márciusi rendes ülésén véglegesíti. A Képviselő-
testület a pályázat véglegesített tartalommal történő beadására a 
polgármestert hatalmazza fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Parlagi Endre polgármester: A rendkívüli ülést berekesztem, 6 órakor rendes 
üléssel folytatjuk, melynek napirendje a közmeghallgatás. 
 
 

(Az ülés végének időpontja: 17 óra 50 perc.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Parlagi Endre 
polgármester 

Nagy Zsolt 
aljegyző 

  
 
 


