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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 16/2010 Kt. 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2010. június 29-én (hétfőn) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
Az ülés helye:  Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
12/2010.(VII.05.) sz. Önk. rendelet 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  Önkormányzat 
 4/2010. (III.5.) számú költségvetési rendeletének  módosításáról szóló 12/2010. 
 (VII.05.) sz. rendelete 
 
253/2010.(VI.29.) Kt. határozat 
 Javaslat szerződéskötésre a Budakalász IV. bányaterületen illegálisan  tartózkodók 
kiszűrése érdekében 
254/2010.(VI.29.) Kt. határozat 
 Javaslat szerződéskötésre a budakalászi lakosságot érintő  kardiovaszkuláris felmérés 
tárgyában 
 
255/2010.(VI.29.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010/2011-es tanévben indítható általános iskolai  tanulócsoportok és 
óvodai csoportok számának engedélyezésére 
 
256/2010.(VI.29.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010/2011-es tanévben indítható általános iskolai  tanulócsoportok és 
óvodai csoportok számának engedélyezésére 
 
257/2010.(VI.29.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010/2011-es tanévben indítható általános iskolai  tanulócsoportok és 
óvodai csoportok számának engedélyezésére 
 
258/2010.(VI.29.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010/2011-es tanévben indítható általános iskolai  tanulócsoportok és 
óvodai csoportok számának engedélyezésére 
 
259/2010.(VI.29.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010/2011-es tanévben indítható általános iskolai tanulócsoportok és óvodai 
 csoportok számának engedélyezésére 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 16/2010 Kt. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

a Képviselő-testület 2010. június 29-én (hétfőn) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
Jelen vannak: Parlagi Endre polgármester 

Balogh Csaba képviselő 
Kovács Attila képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Liszkai Gyuláné képviselő 
Márton András 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 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Homor István beruházási osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének 
módosítására 
181/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

2. Javaslat szerződéskötésre a Budakalász IV. bányaterületen illegálisan 
tartózkodók kiszűrése érdekében 
178/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

3. Javaslat szerződéskötésre a budakalászi lakosságot érintő 
kardiovaszkuláris felmérés tárgyában 
179/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
4. Javaslat a 2010/2011-es tanévben indítható általános iskolai 

tanulócsoportok és óvodai csoportok számának engedélyezésére 
182/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
5. Javaslat a települési értékvédelmi támogatás felhasználására  

 180/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 50 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó estét kívánok! Köszöntöm a Képviselő-testület 
tagjait és a hivatal munkatársait a mai rendkívüli és rendes ülésen. 
Megállapítom, hogy a testület 12 fővel határozatképes. 
 
A rendkívüli ülésen öt napirendi pont van, négy nyilvános és egy zárt napirendi 
pont. Azért, hogy a közvetítésben ne legyen megszakadás, azt javaslom, hogy a 
zárt napirendi pontot vegyük előre. Aki egyetért a napirenddel, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 12 – egyhangú. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a zárt napirendi ponttal kezdjünk, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 12 – egyhangú. 
 

(A Képviselő-testület az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja meg. 
Zárt ülés: 17.51-17.55 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Tisztelettel köszöntöm a munkánkat figyelő 
budakalásziakat. Márt egy zárt napirendi ponton túl vagyunk, most következik a 
nyílt ülés. 
 

A NYILVÁNOS NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének 
módosítására 
181/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Orosz György előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés 
módosítására azért van szükség, mert a „Nyitnikék Óvoda bővítése” című 
pályázaton önkormányzatunk 95.924.000 forintot elnyert és a támogatási 
szerződésnek az a feltétele, hogy ne csak az önrészt, hanem a pályázat teljes 
összegét tartalmazza az önkormányzat 2010. évi költségvetése. 
 
Az előterjesztésben szerepel a költségvetési rendeletet módosító javaslat, a 
táblázatok. A szakbizottságok a rendeletmódosítás elfogadását javasolták. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) A rendeletalkotási 
javaslat szerint a Képviselő-testület megalkotja a 4/2010. (III.5.) költségvetési 
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rendelet módosításáról szóló rendeletét. Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

12/2010.(VII.05.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 4/2010. (III.5.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 12/2010. (VII.05.) sz. rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
 

3. Javaslat szerződéskötésre a Budakalász IV. bányaterületen illegálisan 
tartózkodók kiszűrése érdekében 
178/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az 
önkormányzat birtokában lévő bányaterületre nagyon sokan járnak illegálisan 
fürdőzni és jet-skízni. Ezeknek a kiszorítása, az emberélet és az anyagi javak 
védelme, valamint az ott lévő kórházban ápoltak védelme érdekében 
szükségesnek tartunk útlezárást és kiszorítást alkalmazni. Az előterjesztésben 
mellékeltük az erre vonatkozó szerződést, kérjük ennek jóváhagyását. 
 
Parlagi Endre polgármester: A budakalásziak tájékoztatására el kell mondani, 
hogy két héttel ezelőtt elképesztő állapotok voltak a tóparton, ott sok ezer ember 
nyüzsgött, fürdött, jet-skízett, szemetelt, és sajnos egy 22 éves fiatalember meg 
is fulladt. Leültünk az Óbuda Tsz-szel tárgyalni, hogy mit tudunk tenni. 
Elosztottuk kétfelé a feladatokat: ők a Hermesz melletti út lezárásáról 
gondoskodnak kánikulai hétvégeken szombat, vasárnap, mi pedig a Kórház utcát 
zárjuk le, szintén ilyen hétvégeken; azért is, mert a kórház igazgatója írt nekünk 
egy levelet, hogy annyi autó parkol az út két oldalán, hogy egyszerűen lehetetlen 
közlekedni, és ha netán egy beteget kórházba kell szállítani, egyszerűen nem 
lehet megoldani. A megoldás az, hogy a Lupaszigeti út mindkét végénél 
kitettünk egy-egy, összesen négy „Megállni tilos” táblát, hogy ott se lehessen 
parkolni; aki mégis be akar menni a tó mellé gyalogosan, az az eperföld mellett 
lerakja az autóját és szépen besétál. Ilyen sok embert megakadályozni, hogy 
bemenjen a bánya területére, nem tudunk - ha bekerítenénk, akkor sem tudnánk, 
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hiszen a kerítést is rendszeresen szétszedik -, úgyhogy ez az, amit pillanatnyilag 
meg tudunk tenni a rend fenntartása érdekében. Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) 
 
A határozati javaslatot azzal egészítenénk ki, hogy a szerződés megkötése előtt 
leinformáljuk a céget. Aki ezzel együtt a határozati javaslattal egyetért, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

253/2010. (VI.29.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Budakalász IV. bányatelek tulajdonosaként úgy határoz, hogy az 
illegális fürdőzők, és a bányaterületre illegálisan behatolók 
kiszűrésére szerződést köt.  
 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a szerződés aláírása előtt be 
kell kérni a Lucky Net Kft. cégkivonatát. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. A szerződés 
költségigényének fedezetét a Képviselő-testület a polgármesteri 
keret terhére biztosítja.  
 
Felelős: Parlagi Endre polgármester  
Határidő: azonnal 
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Melléklet 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő bányatóhoz vezető helyi út őrzéséről 

 
Budakalász Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal 

képviselő: Parlagi Endre Polgármester 
(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), továbbiakban 

 

MEGRENDELŐ 

 
és a Lucky-Net Kft. 

képviselő: Huszár Péter tulajdonos 
(2000 Szentendre, Rózsa u. 6.), továbbiakban 

 

VÁLLALKOZÓ 
 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmények 
 
1.1 Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Budakalász IV. bányatelek területén lévő ingatlan és a hozzá 

kapcsolódó vízfelület (a továbbiakban: bányató). A bányatavat az idelátogatók fürdőzésre és vízi 
járművekkel is használják annak ellenére, hogy ezt jogszabály tiltja. A tulajdonos eddigi kezdeményezései a 
helyzet megoldására nem vezettek a megfelelő eredményre, és több esetben előfordult a fürdőzők felelőtlen 
magatartásából eredő haláleset. Az Önkormányzat ennek kiküszöbölésére, együttműködve a térségben 
vízfelülettel és bányaterülettel szintén rendelkező Óbuda Szövetkezettel, a Pomázi Rendőrörssel, a 
Közterület-felügyelettel és a településőrökkel a következő mechanizmust kívánja működtetni: 

 
1.2 Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala időszakosan (a továbbiakban: ellenőrzésre kijelölt napok) lezárja a 
Hermesz Áruház, valamint az árvízvédelmi töltés mellett húzódó, a Kórház felé vezető útszakaszokat. A 
hozzájuk vezető utakon (alapvetően a Lupaszigeti úton) táblákkal jelzi a megállás és várakozás tilalmát a 
gépjárművezetők felé. Az utak lezárása sorompóval történik. A sorompón behajtani tilos tábla lóg, körülötte a 
fürdőzést tiltó táblákból 1-1 db van elhelyezve. A Polgármesteri Hivatal minden ellenőrzésre kijelölt napon 
kihelyezi a megállni és várakozni tilos táblákat a rendőrséggel egyeztetett helyekre. Az együttműködő Óbuda 
Szövetkezet feladata a Hermesz Áruház melletti út lezárásának biztosítása 2 fővel. A Hermesz melletti úton a 
közlekedési tábla és a sorompó addig marad kinn, amíg a lezárást az Óbuda Szövetkezet biztonsági őrökkel 
biztosítja. A Kórház utcájában az Önkormányzat biztonsági emberekkel gondoskodik az útlezárásról rögzített 
időpontokban.  
 
Az útlezárás elsősorban azon időpontokban történik, amikor a tapasztalatok szerint jelentős az  idelátogatók 
száma. A lezárás elsődleges célja az autóforgalom kiszűrése a területről, amelyek gátolják a Kórház és a környék 
megközelíthetőségét. A lezárt területre gépkocsival az mehet be, aki a kórházba megy, vagy ott lakik, utóbbit 
ellenőrizni kell. Minden más gépjárművet vissza kell fordítani. Vízijárművet szállító gépjárművet a területre 
engedni tilos. A területre bemenő gyalogosok figyelmét fel kell hívni, hogy a terület magánterület, bányaterület, 
ha pedig fürdenek is, úgy egyidejűleg több szabálysértést valósítanak meg (tiltott fürdőzés, magánterület 
sérelme), amelyek miatt őket eljárás alá vonhatják. 
A Közterület-felügyelet, a településőr és a helyi rendőr óránként ellenőrzi a bányató környékét és a lezárásokat. 
Közreműködik a lezárások biztosításában, közbeavatkozik a lezárást védő személyzetet fenyegető esetekben. 
Haladéktalanul és teljes körűen megbírságolja azokat, akik a táblák tiltása ellenére megállnak, parkolnak. Külön 
figyelmet fordít a gátra, a gáton parkoló autók tulajdonosai ellen kizárólag a legmagasabb összegű bírságot 
szabhatja ki, lévén ott a behajtani tilos tábla van kihelyezve. Külön figyelni kell a szemetelőkre is. 
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A rendőrjárőr tevékenysége ellátása során segítséget nyújthat a tilosban parkoló járművek PDA-val történő 
megbírságolásában, és közreműködhet az egyéb, a területet érintő rendőrhatósági feladatokban. 
Minden nap a szolgálatban lévők a szolgálati feladat megkezdésekor egymás telefonos elérhetőségét kötelezően 
beszerzik.  
 
Az Önkormányzat a fenti mechanizmus gyakorlati megvalósításában a Kórház utcájának lezárására szerződik a 
Vállalkozóval. A szerződés keretmegállapodás, azaz a Vállalkozónak akkor kell ellátnia a biztosítási feladatokat, 
ha azt az Önkormányzat külön megrendeli. 
 
A MEGBÍZÁS TÁRGYA 
 
2. a) Jelen megbízás szerint a Vállalkozó az Önkormányzat által biztosított sorompót felhasználva a 

jogosulatlanul behajtani szándékozók elől két fő biztonsági szakemberrel zárva tartja a Lupaszigeti út – 

árvízvédelmi töltés irányába megközelíthető, a Kórházhoz vezető önkormányzati földutat és közvetlen 

környékét úgy, hogy ott a bányatavak irányába gépkocsival áthaladni ne lehessen. A gyalogosan közlekedők 

figyelmét felhívja arra, hogy a bányatóban fürödni tilos, vízijárművet vízre tenni, használni tilos. A 

gépkocsival érkezőket a Vállalkozó visszafordítja, a gyalogosan érkezőket pedig tájékoztatja, hogy a tiltott 

fürdőzés és a magánterület megsértése miatt velük szemben hatósági eljárásnak van helye. Kivételt az ott 

élők és a Kórházba menő személyek és járművek jelentenek, ha céljukat megfelelően igazolni tudják. A 

Vállalkozó által alkalmazott biztonsági személyzet a lezárás okairól, a bányató használatának tilalmáról, 

magánterület-jellegéről mindenkinek, aki a területre be kíván menni, udvarias, határozott és egyértelmű 

tájékoztatást ad.  

b) A lezárásban közreműködő személyzet tekintetében a felek úgy állapodnak meg, hogy a Vállalkozó 

fegyveres, kutyás biztonsági szakembereket alkalmaz.  

3. Figyelemmel arra, hogy a bányatavak látogatottsága meleg időben, hétvégi napokon jelentős, az 

Önkormányzat a szolgáltatást erre az időszakra rendeli meg a Vállalkozótól azzal, hogy a Vállalkozónak 

kizárólag akkor lehet és kell a szolgálatot biztosítania, amikor az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve 

ezt az Önkormányzat külön megrendeli. A jelen, határozatlan idejű keretszerződés alapján a felek a 

következők szerint rendezik: 

A Vállalkozó az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kabinetirodájával (a továbbiakban: PHKI) tartja a 

kapcsolatot. A PHKI minden, a meleg időszakára eső héten csütörtök 14.00 óráig az interneten tájékozódik a 

hétvégére várható időjárásról, és amennyiben a hőmérséklet eléri legalább a 22C fokot, és esőre vonatkozó 

előrejelzés nincs, a polgármester rendelkezése alapján e-mailben megrendeli az adott hétvégére vonatkozó 

szolgáltatást a Vállalkozótól. A Vállalkozó a megrendelés alapján pénteken 13-19 óra, szombaton és 

vasárnap 08-19 óra között biztosítja a Kórház utcájának 2. pont szerinti lezárását. A felek rögzítik, hogy 

előzetes egyeztetés alapján a szolgáltatás mind naptári nap, mind munkaóra tekintetében ennél kevesebb 

időre is szólhat, amely alapvetően az időjárási körülményektől függ. 

A felek rögzítik, hogy az adott évben szeptember 15. után csak abban az esetben rendelhető meg a 

szolgáltatás, ha azt az időjárási körülmények különösen indokolttá teszik, vagyis a fenti időpontot követően 

is meleg az idő.   

4. Az Önkormányzat rögzíti, hogy 2010. június 24-25-26-án kerül sor a 2. pontban rögzített mechanizmus 

gyakorlati próbájára.  
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5. A felek úgy állapodnak meg, hogy a Vállalkozó a munkákat kiváló minőséget megkövetelve, felügyelve 

elvégzi, és arról az Önkormányzat felé minden megrendelés után külön alakszerű számlát állít ki, 15 napos, 

átutalással történő fizetési módot jelölve meg. A szolgáltatás kölcsönösen megállapított ellenértéke 1600 

Ft.+ÁFA/fő/óra. Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a felek rögzítik, hogy a 4. pontban rögzített 

gyakorlati próba ellenértékét az Önkormányzat a polgármesteri keret terhére finanszírozza, a további 

költségek biztosításáról az ügyben kizárólagos hatáskörrel rendelkező Képviselő-testületnek külön döntést 

kell hoznia. A megrendelések alapvetően az anyagi fedezet biztosításától is függnek. Mindez azt jelenti, 

hogy a Vállalkozó megrendelést csak akkor kaphat, ha ennek fedezetét a képviselő-testület költségvetésében 

biztosítja, ellenkező esetben nem. 

6.  HATÁRIDŐ 

6.1 - Munka kezdetének időpontja: 2010. Június 24. 

6.2  A felek a jelen keretszerződést határozott időre 2010. december 31-ig kötik. A szerződést a felek bármelyike 

azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja.  

7.  A VÁLLALKOZÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal a tárgyi munkák maradéktalan, legjobb szakmai tudással történő 

elvégzésére. Vállalkozó felelős az általa elvégzett munkálatok teljességéért és alaposságáért. 

7.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkákról folyamatos tájékoztatást adni a PHKI-nek. 
7.3. Vállalkozó a Megrendelőtől származó információkat köteles bizalmasan kezelni, Megrendelő 

hozzájárulása nélkül további félnek azt nem adhatja tovább. 
7.4. A vállalkozó köteles együttműködni a megrendelő hivatalos szervével, a Polgármesteri Hivatallal. 
8.  A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
8.1. Megrendelő köteles a jelen megállapodás aláírását követően Vállalkozó tudomására hozni és átadni 

azon információkat, alapadatokat, hiteles dokumentációkat, melyek – a Megrendelő hatáskörénél fogva 
- munkavégzéshez, a maradéktalan teljesítéshez szükségesek (adatok, információk). A Vállalkozó jelen 
szerződés aláírásával igazolja a teljesítéshez szükséges információk és adatok átvételét. Az 
Önkormányzat szervezeti egységei közreműködnek a feladat eredményes ellátása érdekében. 

8.2. Megrendelő köteles az Átadás-átvételi igazolás aláírását követően, számla ellenében, a szerződésben 
szereplő megbízási díjat kiegyenlíteni.  

9. KÉPVISELET 
9.1 Megrendelő részéről: 
- Parlagi Endre, Polgármester    
- PHKI 
9.2  Vállalkozó részéről: 
- Huszár Péter tulajdonos     
10.  VÁLLALÁSI ÁR 
10.1 A Vállalkozó legfeljebb a 2010. évi költségvetésben a szerződésben megjelölt feladatokra biztosított összeg 

erejéig kaphat megrendelést.  

11.1 A szerződés azonnali hatállyal, minden további intézkedés nélkül, mindennemű kárigény megtérítése nélkül 

azonnal megszűnik akkor is, ha  

 a rögzített feladatok elvégzésére bármely okból nem kerül sor, és a feladat elmaradása nem a felek közös 

akaratából történt. Ebben a nem várt esetben a megrendelő kötelezettsége haladéktalanul új vállalkozó 

bevonása, 

 A vállalkozó a jelen szerződésből eredő bármely kötelezettségét nem, nem határidőre, vagy nem 

szabályszerűen teljesíti, 
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 A megrendelő érdekmúlás, vagy bármely más ok miatt a szerződés hatályban tartásának megszüntetését 

írásban kezdeményezi.   

12. EGYÉB KIKÖTÉSEK 
12.1. Jelen szerződést csak mindkét fél által cégszerűen aláírt okirattal lehet érvényesen módosítani vagy 

kiegészíteni. 
12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. Felek esetleges jogvitájuk eldöntésére kikötik a Szentendrei Bíróság kizárólagos 
illetékességét. 

12.4. Jelen szerződés 4 írott oldalból áll. 
12.5. Megrendelő és Vállalkozó megállapodik abban, hogy a szerződésből a felek részére 5 példány készül. 
12.6. A felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Budakalász, 2010. június 24. 
 
 
Parlagi Endre 
Megrendelő részéről 

 
Huszár Péter 
Vállalkozó részéről 

 

 
4. Javaslat szerződéskötésre a budakalászi lakosságot érintő kardiovaszkuláris 

felmérés tárgyában 
179/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Mintegy 60 
évvel ezelőtt Amerikában, egy Framingham nevű városban végeztek a teljes 
lakosságra kiterjedően egy szív- és érrendszeri felmérést. Ez a vizsgálat és ennek 
utánkövetése képezi az alapját a mai napig is nagyon sok, szív- és érrendszeri 
megbetegedésekkel kapcsolatos orvosi állásfoglalásnak és orvosi eljárásnak. 
 
Bodor Elek professzor úr javaslatára a szerződésben megjelölt együttműködő 
partnerek arra kívánnak szerződni, hogy Budakalászon ezt a vizsgálatot a teljes 
lakosságra kiterjedően megismételjék. Az önkormányzat így képet kap arról, 
hogy milyen a lakosainak egészségi állapota, főként a leggyakoribb halálokként 
nevesített szív- és érrendszeri problémák tekintetében, míg az orvostudomány a 
szakértő partnereken keresztül megfelelő, friss és hiteles adatokhoz juthat. 
 
Az együttműködésnek három nagyon jól körülhatárolható etapja létezik, ennek 
az első szegmensére köt most az önkormányzat szerződést, ha a Képviselő-
testület jóváhagyja. Az első szakaszban december 31-ei lezárással, az 
önkormányzat 2 millió forintos támogatásával és az együttműködő partnerek 1,5 
millió forintos támogatásával együttesen egy 400 fős kérdőíves mintavételre 
kerül sor. Ennek eredményes lezárulta, valamint a projekt jelentős 
költségfedezetének megteremtése esetén a felek szándéknyilatkozatban 
kötelezik el magukat a második és harmadik szakaszra. 
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A második szakaszban megtörtént az egészségügyi kivizsgálás a teljes 
lakosságra nézve és ezeknek az adatoknak a rögzítése, az orvosilag hasznos 
adatok kinyerése. 
 
A harmadik szakasz pedig az utánkövetés, tehát hogy ezek az adatok napra 
készek és pontosak maradjanak. Ilyen értelemben az önkormányzat eleget tesz 
az egyik feladatának, de ez önként vállalt feladata. 
 
Az együttműködési megállapodásban a szerződő partner a tegnapi napon 
kiküldött anyaghoz képest egy pontban javasol módosítást: 4. szerződő 
partnerként a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi 
Tanszéke kerül megjelölésre, ő lesz a szerződő partner az addig ott szereplő 
helyett. Tehát a szerződő partnerek: Budakalász Város Önkormányzata, a 
Semmelweis Egyetem, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja, a 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszéke, az Aritmia 
Kutatás-Gyógyítás Közhasznú Alapítvány és a Magyar Kardiológusok 
Társasága. Kérjük a Képviselő-testületet a szerződésben foglaltak elfogadására. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Honnan lesz pénz az egészre? A magyar 
egészségügy nem arról híres, hogy százmilliókat vagy akármennyiket lehet 
kivonogatni belőle, főleg nem ilyen hosszú távú kutatási célra. Én nem voltam 
jelen ezeken a megbeszéléseken. A professzorok, kutatók milyen forrásokat 
engednek sejttetni erre? Azt nem szeretném, hogy beleugrunk és a végén 
Budakalásznak kell még további 36 millió forintot félretennie, hogy ebből aztán 
legyen is valami. 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Pontosan arról van szó, hogy ebből a három 
jól elkülöníthető szerződéses szakaszból most csak az elsőre kötünk szerződést, 
a többi vonatkozásában semmi nemű, sem anyagi, sem egyéb elkötelezettségről 
nincsen szó; szándéknyilatkozatban rögzíti a testület, hogy amennyiben minden 
anyagi és egyéb feltétel rendelkezésre áll, úgy adott esetben a szerződő 
partnerek további együttműködésre határozzák el magukat. 
 
Ami a fedezetet illeti, nyilvánvalóan a fedezet egy részének pénzben meg kell 
lennie, a másik része pedig eszközökben és szolgáltatásokban kell, hogy 
realizálódjon. Egy példát emelek ki, ami a tegnapi megbeszélésen is szóba 
került: a Semmelweis Egyetem nagyon horribilis összegű, többmilliárdos 
eszközbeszerzéseket szokott realizálni, és arra kapott ígéretet a beszállítótól, 
hogy adott esetben, ha ebből a projektből tényleg lesz valami, úgy ez a jelentős 
cég biztosítja azokat az eszközöket, lehelyezi ide Budakalászra, amelyek a 
lakosság egészségügyi felméréséhez szükségesek. Nagyon fontos kérdés az is, 
hogy milyen szponzorokat lehet majd ehhez találni. Az itt felsorolt orvos-
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kutatók és a kutatás hordereje valószínűsíti, hogy a források szponzoroktól 
összeszedhetőek. Amennyiben nem, abban az esetben sem jár ennek az első 
szerződéses etapnak az elfogadása semmilyen további következménnyel. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az első fázis végén tudjuk bizonyítani, hogy ez 
az elképzelés életképes-e, tehát ha a kérdőív jó és a budakalásziak partnerek 
ebben - az a legnagyobb feladat a részünkről, hogy rávegyünk mindenkit először 
ebben a 400 fős mintában, hogy őszintén mondja meg, milyen a saját érzése 
szerint az egészségi állapota; minden adatot bizalmasan kezelnek, mindenki kap 
egy kódot, és a visszakeresés a kutatók részéről már ez alapján történik -, ha ezt 
sikerül megcsinálni, ennek hatalmas jelentősége van a budakalászi egészségügy 
szempontjából. Hiszen a lakosság nagy része biztosított, ha bárkinél kiszűrnek 
valamilyen betegséget, az a tb rendszerében fog ellátásban részesülni, 
mindemellett azokat a vizsgálatokat, amelyeke el kell végezni a kérdőív 
nyomán, valószínűleg helyben fogják elvégezni, Budakalász egy helyiséget fog 
erre biztosítani az orvosoknak, aminek a felszerelését fogják végezni azok a 
cégek, amelyek az egészségügy nagy beszállítani. Nyilván mi is meg fogjuk 
keresni a budakalászi nagyvállalkozókat, hogy ezt támogassák. Ez egy olyan 
horderejű dolog, hogy azt gondolom, az állami költségvetésben is fedezetet kell 
rá biztosítani, hiszen olyan vizsgálati anyaghoz, adatbázishoz jut hozzá a 
szakma, és ha ezt megismétlik öt-tíz év múlva, olyan összehasonlító adatbázisok 
lesznek a kezükben, amik versengeni fognak azzal a bizonyos framinghami 
kutatással, amelyre minden szív- és érrendszerrel foglalkozó tanulmány 
visszahivatkozik. Tehát ezt nekünk el kell indítani, és nagyon kell dolgozni 
azon, hogy az első fázis sikeres legyen. 
 
Márton András képviselő: Ha az első fázison túljutunk, mindenképpen tovább 
kell menni, mert úgy kapunk valamennyire is reális képet Budakalász felnőtt 
lakosságának egészségi állapotáról, azonban a pénzügyi részével biztos, hogy 
gondok lehetnek. Feltűnő, hogy a 400 fő vizsgálata 2 millió forint; 
Budakalászon nem egészen 8000 felnőtt lakos van, ahhoz képest a 80-100 millió 
forintos költség egy kicsit túltervezett. Annak ellenére, hogy Budakalász felnőtt 
lakosságának egészségi állapotáról van szó, ezt elsősorban szponzorokkal és 
támogatói pénzekből kell megoldani. 
 
Parlagi Endre polgármester: További kérdés, hozzászólás? (Nincs.) A 
határozati javaslat a következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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254/2010. (VI.29.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Budakalász lakossága kardiovaszkuláris állapotának felmérése 
érdekében együttműködési megállapodást köt a Semmelweis 
Egyetemmel, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjával, 
az Aritmia Kutatás-Gyógyítás Közhasznú Alapítvánnyal, a Magyar 
Kardiológusok Társaságával. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. A 
Képviselő-testület a 2010. évben biztosítandó 2 MFt összeget a 
polgármesteri keretből biztosítja.  

 
Felelős: Parlagi Endre polgármester  
Határidő: azonnal 

Melléklet 
 
 

Együttműködési megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről  

1) Budakalász Város Önkormányzata (képv.: Parlagi Endre polgármester, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1., a továbbiakban: 

BVÖ), másrészről 

2) a Semmelweis Egyetem (képv.: Dr. Tulassay Tivadar rektor, 1085 Budapest, Üllői út 26.), valamint  

3) a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja (a továbbiakban: SEKK), képv.: Dr. Merkely Béla igazgató, 1122-

Budapest, Városmajor u. 68),  

4) a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék (képv.: Dr. Tóth Miklós igazgató, 1123-Budapest, 

Alkotás u. 44.), illetve 

4) az Aritmia Kutatás-Gyógyítás Közhasznú Alapítvány (képv. Dr. Merkely Béla kuratóriumi elnök, Budapest, 1122-Budapest, 

Városmajor u. 68; adószám: 18236648-2-43; bankszámlaszám: 11712004-20227386), valamint  

5) a Magyar Kardiológusok Társasága (képv.: Dr. Merkely Béla elnök, 1146 Budapest Cházár A. u. 19.), (a továbbiakban 

MKT), együttesen: Felmérést Végzők között, az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények 
Az Egyesült Államokban lévő Framingham városában hat évtizeddel ezelőtt a helyi lakosság egészét érintő kardiovaszkuláris 
felmérést végeztek, amelynek a mai napig tartó utánkövetéses vizsgálatainak edményeként létrejött szakmai tapasztalatokat 
és eredményeket mindmáig felhasználják a gyógyító munka során. A Felmérést Végzők Budakalász település teljes 
lakosságát érintő kardiovaszkuláris vizsgálatsorozatot kívánnak elvégezni, amelynek célja a lakosság állapotának felmérése 
és a felmérésből származó, az orvostudomány számára kinyerhető hasznos információk és adatok összegzése és 
felhasználása. A felmérést végzők a szakmai közreműködők kompetenciájának megfelelően felmérik a város népességében 
fellelhető szív- és érrendszeri betegségek gyakoriságát és hozzájárulnak az ilyen betegségekben szenvedő emberek 
egészségi állapotának javításához. Jelen szerződésben a részes felek rögzítik azokat a jogokat és kötelezettségeket, 
amelyek a kardiovaszkuláris vizsgálat kapcsán őket jogosítják és terhelik. 

Jelen együttműködési  keretmegállapodást a felek az együttműködés első ütemére kötik, a további együttműködésre ( 
2.szakasz–tejes lakosság egészségügyi felmérése- ,3.szakasz-utánkövetés-) jelen megállapodás IV. fejezet irányadó. 
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II. A felek érdekei 

Budakalász település érdeke, hogy valamennyi lakosának kardiovaszkuláris teljes körű szűrése megtörténjen, amely jelentős 
előrelépést jelent az önkormányzat feladatkörébe eső egészségügyi prevenció területén. A Semmelweis Egyetem, valamint 
az MKT érdeke, hogy friss, megbízható adatokat nyerjenek az agglomerációhoz tartozó település lakosainak 
kardiovaszkuláris állapotáról, és az adatokat a gyógyító munka során felhasználják. 

III. A felek által működtetett döntéshozó szervek 

A projekt vezetője: Prof. Dr. Merkely Béla.  

A vizsgálat Döntéshozó Testülete (a továbbiakban. DT) tagjai: Prof. Dr. Bodor Elek, Prof. Dr. Józan Péter, Prof. Dr. Merkely 
Béla (elnök), Prof. Dr. Nagy Zoltán, Prof. Dr. Tóth Miklós, Dr. Szelid Zsolt (titkár), valamint Budakalász Város Polgármestere, 
vagy az által felkért személy. A vizsgálat tudományos eredményeinek publikálásában a Döntéshozó Testület dönt. A DT 
feladata a felmérés szakmai koordinációja, a szakmai kérdések eldöntése, a vizsgálat eredményeinek publikálása. 

 

A vizsgálat Tanácsadó Testülete tagjai (a továbbiakban: TT) a Döntéshozó Testület tagjain kívül Parlagi Endre, Nagy Zsolt, 

Sebestyén Ágnes. A Tanácsadó Testület taglétszámának bővítésére a vizsgálatba csatlakozó szakmai csoportok 

képviselőinek a Döntéshozó Testület egyszerű többségi véleménye alapján lehetőséget biztosít. A TT feladata a DT 

munkájának operatív segítése, a felméréshez szükséges források felkutatása és jogilag rendezett módon történő biztosítása, 

az együttműködő partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás. 

 

 

IV. A vizsgálat menete 

A vizsgálat alapvetően két, egymástól jól elkülöníthető részre oszlik. A Felmérést végzők rögzítik, hogy jelen szerződéssel a 

vizsgálat első szakaszának megvalósítására szerződnek, míg a vizsgálat második fázisára a jelen szerződésben 

szándéknyilatkozatot fogalmaznak meg, és arra külön szerződést kötnek egymással. 

 

IV.1 A vizsgálat első szakaszában a Felmérést végzők Budakalász 20 éves és annál idősebb népességének egészségi 

állapotára vonatkozólag gyűjtenek információt. Ehhez kérdőívvel keresik fel a város népességéből azokat, akik legkésőbb 

2009-ben töltötték be 20-ik életévüket, vagy akkor ennél idősebbek voltak. A vizsgálat elvégzéséhez szükség van egy 

próbafelvételre, amelynek keretében a Felmérést végzők a felmérés megvalósíthatóságát tesztelik. A próbafelvétel 

mintájának elemszáma 400 fő. A próbafelvétel alapján értékelik a kérdőív közérthetőségét, a kitöltéssel kapcsolatos 

tapasztalatokat, a kitöltésért felelős személyek kompetenciáját, levonják a szükséges következtetéseket és szükség szerint 

elvégzik a kérdőívvel kapcsolatos változtatásokat és pontosításokat. Az értékelésről jelentés készül. A ismertté váló 

morbiditás mellett jelentés készül a város népességének mortalitásáról, felhasználva az utóbbi évek erre vonatkozó adatait. 

Az első szakasz utolsó fázisában elkészül az a végleges kérdőív, amely a korábbi tapasztalatokon alapszik és amely alapján 

a vizsgálat második szakaszában elkezdődhet a teljes lakosság vonatkozásában a kardiovaszkuláris felmérés, amelynek 

része a kérdőíven túl a vizsgálati protokoll (ultrahangos vizsgálat, fizikális vizsgálat, vérvétel, stb.) lefolytatása is.  

IV.2 A felmérés második szakasza vonatkozásában a Felmérést végzők kifejezik azon szándékukat, hogy amennyiben a 

felmérés anyagi kihatásai pontosan ismertté válnak, valamint a felmérés elvégzésére a szükséges anyagi fedezet teljes 

körűen rendelkezésre áll, illetve a felek mindegyike egyetért a vizsgálat folytatásával, úgy egymással külön szerződést 

kötnek a vizsgálat második szakaszának megvalósítására. A Felmérést végzők rögzítik, hogy a vizsgálat második 

szakaszának lefolytatására irányuló szerződés megkötésére egyik, jelen szerződéssel érintett fél sem kötelezhető, a jelen 

szerződéssel érintett felek ezzel összefüggésben semminemű jogkövetkezményt nem érvényesítenek egymással szemben. 

A BVÖ a felmérés második szakasza vonatkozásában kifejezi azon szándékát, hogy a felméréshez szükséges vizsgálati 
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helyiségeket rendelkezésre bocsátja. A felmérés második szakasza során a Felmérést végzők célcsoportja Budakalász 

teljes felnőtt lakossága. 

IV.3 A vizsgálat eredményes lefolytatását követő értékelés során olyan, a vizsgálat által a budakalászi populáció 

tekintetében feltárt adatok összegzése és azokból egészségügyi következtetések levonása a cél, amely hatékonyan 

szolgálja mind a prevenció, mind a további orvosi kutatások módszertanát. A BVÖ javaslatára a felmérések eredményéről a 

megvizsgált egyén szakvéleményt kap, amely tartalmazza az esetleges további vizsgálati teendőket. Ennek keretén belül a 

vizsgálatot végző orvosok a háziorvosokkal együtt tanácsot adnak az elvégzendő kiegészítő vizsgálatokkal kapcsolatban. A 

felmérés tehát egy keresztmetszeti vizsgálat, amelyet a későbbi években utánkövetéses vizsgálatok követnek. 

 

IV.4 A vizsgálat időbeni ütemezése: 

a) A vizsgálat első szakasza (a jelen szerződés tárgya): 

- BVÖ döntése a felmérés támogatásáról: 2010. június 29. 

- BVÖ által a 2010. évre jóváhagyott fedezet átutalása az Aritmia Kutatás - Gyógyítás Közhasznú Alapítvány számlájára: 

2010. augusztus 31. 

- A DT által elkészítendő, a felmérés első és második szakaszára vonatkozó tételes költségbecslés elkészítése: 2010. 

Szeptember 30.  

- DT által árajánlatok megversenyeztetése révén kiválasztott szakmai közvéleménykutató céggel történő szerződéskötés, a 

400 fő elemszámú csoport kérdőíves felmérésének elindítása: legkésőbb 2010. Október 31. 

- A 400 elemszámú csoportra vonatkozó kérdőíves felmérés lezárása: legkésőbb 2010. December 31. 

- A 400 elemszámú csoportra vonatkozó kérdőíves felmérés kiértékelése: legkésőbb 2011. Március 31. 

 

b) A vizsgálat második szakasza (a felek szándéknyilatkozata alapján, később kötendő, külön szerződés szerint):  

A végleges kérdőívek elkészítése után a Felmérést végzők elvégzik a teljes lakosság kérdőíves és teljes felmérését, 

valamint az első fázisban vizsgált 400 elemszámú csoportba tartozók teljes felmérését. A DT és a BVÖ a felmérés teljes 

költségkihatásainak ismeretében biztosítja a felmérés lefolytatásához szükséges anyagi és technikai eszközöket. A BVÖ 

biztosítja a felméréshez szükséges helyiségeket. A DT biztosítja a felméréshez szükséges orvosi műszereket és 

asszisztenciát, valamint a vizsgálatot végző orvosokat. 

 

c) A vizsgálat harmadik szakasza (a felek szándéknyilatkozata alapján, később kötendő, külön szerződés szerint): 

Utánkövetés. A BVÖ javaslatára a felmérések eredményéről a megvizsgált egyén szakvéleményt kap, amely tartalmazza az 
esetleges további vizsgálati teendőket, a vizsgálatot végző orvosok a háziorvosokkal együtt tanácsot adnak az elvégzendő 
kiegészítő vizsgálatokkal kapcsolatban.  

 

V. A vizsgálat pénzügyi fedezete és leírása 

 

a) A felmérés első szakaszának fedezete: 

aa) A BVÖ a felmérés első szakaszában az elvégzendő vizsgálat költségeinek fedezésére 2M Ft-ot különít el 2010. évi 

költségvetésében. Az elkülönített összeget elszámolási kötelezettséggel terhelten a BVÖ a Semmelweis Egyetem 

Kardiológiai Központ közhasznú alapítványi számláján (Aritmia Kutatás-Gyógyítás Közhasznú Alapítvány) megnyitott 

alszámlán helyezi el, legkésőbb 2010. Augusztus 31-ig. 
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ab) A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ közhasznú Aritmia Kutatás - Gyógyítás Alapítványa a tervezett vizsgálatot 
a 2010. és 2011. naptári években évente 1M Ft.-al támogatja. 

ac) A Magyar Kardiológusok Társasága a vizsgálatot a 2010 és 2011-es naptári években évi 0.5M Forint készpénzzel 

támogatja. 

b) A felmérés második szakaszának fedezete: prognosztizálhatóan 80-100 M. Ft. összeg, vagy ilyen összegű szolgáltatás. 

Ennek biztosítása alapvetően a DT feladata. A felmérés második szakaszára vonatkozóan a Felmérést végző felek egyike 

sem tesz jelen szerződés keretein belül kötelezettségvállalást, arról külön szerződést kötnek a felmérés teljes 

költségvetésének ismeretében. 

c) A felmérés harmadik szakaszának fedezete: A felmérés harmadik szakaszára vonatkozóan a Felmérést végző felek 

egyike sem tesz jelen szerződés keretein belül kötelezettségvállalást, arról külön szerződést kötnek a felmérés teljes 

költségvetésének ismeretében. 

 

VI. BVÖ egyéb vállalásai, nyilatkozatai 

 

Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2 MFt fedezet biztosításán túl további anyagi kötelezettségvállalást akkor tesz, ha a 
Döntéshozó Testület a próbafelmérést eredményesen lezárta és annak eredményét a Tanácsadó Testület jóváhagyta. Az 
Önkormányzat a pénzügyi fedezetet elszámolási kötelezettség mellett biztosítja. További kötelezettségvállalásra - 
figyelemmel az Önkormányzat teherviselési képességére - legkorábban a 2011. évben kerülhet sor. Az Önkormányzat azt is 
rögzíti, hogy abban a nem várt esetben, amennyiben a pénzügyi terv nem kellő kidolgozottsága miatt előre nem látható 
költségek viselésére kötelezhető személy vagy szerv nincs a projektben, úgy pénzügyi lehetőségeire tekintettel 
többletforrásokat ezen okból mobilizálni jelen szerződésben rögzített vállalásain túlmenően nem tud. Az Önkormányzat 
kijelenti, hogy a 2 MFt költségvetési keretösszegen felül minden pénzügyi hatású kötelezettségvállalásról a Képviselő-
testület külön-külön dönt. 

 

1. Az Önkormányzat időszakosan összehívja és koordinálja a település háziorvosait, akik közreműködnek a vizsgálatok 

lefolytatásának eredményessége érdekében. Az összehívások és megbeszélések célja a háziorvosok tájékoztatása a 

vizsgálatból rájuk eső részfeladatokról. 

 

2. Az Önkormányzat feladata a rendelkezésére álló médiafelületeken (helyi újság, televízió, internetes portál) 

népszerűsíteni a kardiovaszkuláris vizsgálatban történő önkéntes lakossági részvételt, felhívva a budakalászi polgárok 

figyelmét az ő egyéni egészségükben fontos szerepet játszó prevencióra, betegségmegelőzésre és általában a vizsgálat 

egyediségére. 

 

3. A Képviselő-testület jelen szerződés teljes hatálya alatt fenntartja magának a jogot, hogy abban az esetben, ha a 

projektre előirányzott költségvetési fedezet tekintetében bármely okból akár saját, akár a szponzorok vonatkozásában előre 

nem látható változás áll be, úgy a szerződéstől minden további jogkövetkezmény érvényesítése nélkül egyoldalú 

nyilatkozattal elálljon.  

 

4. A BVÖ kijelenti, hogy a projekt költségeinek a jelentős részét szponzori támogatással vagy felajánlással kell 

finanszírozni.  

 

5. Az Önkormányzat vállalni szándékozik, hogy mind a reprezentatív mintavétel során, mind a teljes budakalászi 

populációt érintő végleges kérdőív, valamint a vizsgálati protokoll szakszerű lebonyolítása érdekében arra alkalmas 
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vizsgálati helyszíneket jelöl ki és azokat térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Az Önkormányzat tisztában van azzal, 

hogy a vizsgálat lefolytatásának részét képezi a vérvétel, amelyhez megfelelő körülményeket kell biztosítani, illetve olyan 

helyszíneken ad teret a projektben közreműködő szakmai stábnak, amely azok megítélése szerint a tervezett vizsgálatok 

lefolytatására szakmai szempontból alkalmas. Az Önkormányzat vállalni szándékozik az általa megszervezett logisztikai 

munkavégzés céljából és bizonyos egészségügyi részfeladatok elvégzése céljából foglalkoztatott polgárok esetleges anyagi 

ellentételezését.  

 

VII. A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ kötelezettségei és vállalásai 

1. A projekt számára a Semmelweis Egyetem közhasznú alapítványa (Aritmia Kutatás-Gyógyítás Alapítvány) 1 fő 

részállású koordinátor alkalmazását vállalja, továbbá vállalja az önkormányzati támogatás elszámolását 2010. dec. 31.ig, és 

tudomásul veszi, hogy amennyiben nem számol az átutalt összeggel, úgy azt vissza kell fizetnie. 

 

2. A projekt összköltségvetéséhez képest a lehető legnagyobb összegű szponzorálás biztosítása, ennek szerződésekkel 

és biztosítékokkal történő lefedése. 

 

3. A kérdőív Döntéshozó Testületi véglegesítését követően a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja 500 fő 

esetében (próbafelmérés+100 fő) a kérdezőbiztosok területi munkájának elvégzéséhez árajánlatot kér ezzel foglalkozó 

hivatásos cégektől és annak eredményét a Döntéshozó Testület elé tárja. 

 

4. A kérdőíves felmérés során közreműködő egészségügyi és paramedikális személyeket, beleértve a Semmelweis 

Egyetem Tudományos Diákkörös hallgatóit is, ingyenes oktatja, folyamatosan felkészíti az általuk végzendő területi 

feladatokra.  

 

5. Az eszközös vizsgálat Egészségügyi, Tudományos Tanács engedélyének beszerzése, továbbá szakmai anyagok 

összeállítása.  

 

6. A Döntéshozó Testület és a Tanácsadó Testület, valamint a vizsgálatban részt vevő valamennyi orvos naprakész 

szakmai tájékoztatása, munkájuk koordinálása. 

 

7. A lakossági – szakmai partnerekkel közösen összeállított – tájékoztatók szakmai alapját képező dokumentációk 

összeállítása, a kérdőíves felmérésen túl a vizsgálati protokoll körébe tartozó vizsgálati elemek megszervezése, 

lebonyolítása, a kinyert adatok szakmai alapú összegzése és felhasználása. Az esetenkénti adatfeldolgozás szakmai 

irányítását dr. Józan Péter végzi, külön megállapodás alapján.  

 

8. A vizsgálatban résztvevő populáció adatainak anonim módon történő folyamatos, az adatvédelmi jogszabályoknak 

mindenben megfelelő tárolása, a projekt utánkövetése, az érintettek adatainak folyamatos lekövetése, az elhunytak 

adatainak utánkövetése a projekt teljessé tétele céljából. 

 

9. Az Önkormányzat által biztosított és rendelkezésre bocsátott helyiségekben a vizsgálati protokoll lebonyolítása. 
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VIII. A Magyar Kardiológusok Társasága vállalásai 

1. Az MKT közreműködik a projekt szakmai felügyeletében, a szakmai kérdőív elkészítésében, a kinyert adatok szakszerű 

felhasználásában, az eredmények publikálásában.  

 

2. Az MKT a projekt megvalósítására a 2010. és 2011. években évi 0.5M Forint támogatást ad. 

  

IX. Kapcsolattartás 
A Felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek:  

BVÖ: Nagy Zsolt (e-mail: nagy.zsolt@budakalasz.hu) és Udvarhelyi István (tel.70/334-35-16: e-mail: 

udvarhelyi.istvan@budakalasz.hu);  

Semmelweis Egyetem: dr. Szelid Zsolt (e-mail: szelid.zsolt@kardio.sote.hu, tel: 20/8258051) 

 

Budapest, 2010. június 28 

 

 

 

 

Parlagi Endre Dr. Tóth Miklós  Dr. Merkely Béla 

Polgármester, Rektorhelyettes,  Igazgató, Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ 

Budakalász Város Semmelweis Egyetem  Elnök, Magyar Kardiológusok Társasága 

  Igazgató, Semmelweis Egyetem  Elnök, Aritmia Kutatás-Gyógyítás Közhasznú 

  Egészségtudományi és Sportorvosi Alapítvány Kuratóriuma 

  Tanszék 

 

 
5. Javaslat a 2010/2011-es tanévben indítható általános iskolai tanulócsoportok 

és óvodai csoportok számának engedélyezésére 
182/2010.(VI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az óvodai csoportok, 
illetve iskolai osztályok, valamint a csoportokon belül a gyermeklétszám és 
tanulólétszám meghatározását mindig az óvodát, iskolát fenntartó önkormányzat 
képviselő-testületének feladata, kötelessége az új tanév, nevelési év megkezdése 
előtt. 
 
Az intézményvezetőktől júniusban megkért becsült adatok alapján az óvodák, 
iskolák csoport-, osztály-, illetve gyermek- és tanulólétszámait tartalmazza az 
előterjesztés. 
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Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság fél órával ezelőtti ülésén részletesen 
megtárgyalta és egyetértett mind az óvodai csoportok, mind az iskolai osztályok 
létszámával, a gyermeklétszámokkal is. 
 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A tavalyi évben oly mértékben megnőtt a Kalász 
Suliban a diákok száma, hogy az 56 napközis tanulóra egy plusz napközis 
álláshelyet 4 órás státuszban biztosított az önkormányzat. Most 59 főnél ilyen 
igény szintén megfogalmazódik majd a Kalász Suli részéről. Ez most nem 
szerepel a határozati javaslatban, csak arra kérem a tisztelt testületet – négy 
hónapra ez nagyjából 1 millió forint –, hogy 59 főnél még egy napközis 
pedagógust biztosítson az iskola számára. A napközit igénylők száma 90% 
fölötti, ezért kérem, szíveskedjenek ezt támogatni. 
 
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, tudunk róla, és nyilván támogatni fogjuk. 
További kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Az 1. számú határozati javaslat a 
következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

255/2010. (VI.29.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
102.§(2) bekezdésének c) pontjában nyert felhatalmazás alapján az 
alábbiak szerint határozza meg a 2010/2011. nevelés és tanévben 
indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és iskolai napközis 
csoportok számát:  

Telepi Óvoda:      8 csoport 
Nyitnikék Óvoda:    10 csoport 
Szentistvántelepi Általános Iskola: 16 osztály 
Kalász Suli Általános Iskola:  16 osztály 
Szentistvántelepi Általános Iskola: 5 napközis csoport 
(tanuló szoba is) 
Kalász Suli Általános Iskola:  6 napközis csoport  
(tanuló szoba is) 

 

Határidő: 2010. szeptember  1. 
Felelős: polgármester 

 
 



 20 

Parlagi Endre polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

256/2010. (VI.29.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
3.számú mellékelte alapján a Telepi Óvodában az előírt maximális 
csoportlétszámot engedélyezi (25 fő) a kiscsoportok szervezéskor, 
míg a középső-és nagy csoport esetében engedélyezi a maximális 
csoportlétszámtól való 20%-os eltérést (30 fő). 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 

Felelős: polgármester 
 
 
Parlagi Endre polgármester: A 3. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

257/2010. (VI.29.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
3.számú mellékelte alapján a Nyitnikék Óvoda valamennyi 
telephelyén és csoportjában az előírt maximális csoportlétszámmal 
engedélyezi (25 fő) az óvodai  csoportok szervezését. 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 4. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

258/2010. (VI.29.) Kt. határozat  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
3. számú mellékletében 1-4. évfolyamra meghatározott 26 fős 
maximális létszámtól 20%-os eltérését (31 fő) engedélyez a 
Szentistvántelepi Általános Iskola alsó tagozatos osztályaiban. 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Az 5. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) 
Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

259/2010. (VI.29.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
3. számú mellékletében 1-4. évfolyamra meghatározott 26 fős 
maximális létszámtól 20%-os eltérését (31 fő) engedélyez a 
Kalász Suli Általános Iskola alsó tagozatos osztályaiban. 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
Parlagi Endre polgármester: A rendkívüli ülést berekesztem. 
 

(Az ülés végének időpontja: 18 óra 11 perc.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Parlagi Endre 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

  
 
 


