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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 27/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 óra 00 perckor 
megtartott, nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá:  dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Orosz György gazdasági irodavezető 

Hegyvári János műszaki irodavezető 
Homor István beruházási osztályvezető 

    dr. Molnár Éva jegyző 
    dr. Udvarhelyi István polgármesteri kabinetvezető 
     
 
Jegyzőkönyvvezető:  Szklenár Szilvia 
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Nyílt napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a bölcsődeépítéssel kapcsolatos tervdokumentáció készítésének 

megrendelésére 

248/2011.(X.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi  

 Bizottság                   

 Előterjesztő:Rogán László polgármester 

2. Javaslat a Bem-, Kántor- és Kanonok utcák felújítására 
252/2011. (X.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Zárt napirendi pontok: 
 

3. Javaslat a Budakalász Sekrestyés u. szennyvízcsatorna és ivóvíz 
gerincvezeték építési költség megfizetésének átvállalására. (Zárt ülésen 
tárgyalandó) 
251/2011. (X.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat közbeszerzési eljárás lezárására Szentistván telepi HÉV megálló 
P+R kerékpár és személygépkocsi parkoló terveztetése ügyében (Zárt 
ülésen tárgyalandó) 
250/2011. (X.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő- testületet, 

valamint a vendégeinket. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 7 fővel határozatképes. 

 
A mai napra 4 napirendet küldtünk ki tárgyalásra a képviselő-testületnek, ebből 
2 nyílt, 2 zárt. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) 
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Amennyiben nincs észrevétel, kérem, hogy a napirend elfogadásáról 
szavazzunk. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 egyhangú igen szavazattal 
elfogadtuk a napirendet. 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat a bölcsődeépítéssel kapcsolatos tervdokumentáció készítésének 

megrendelésére 

248/2011.(X.20.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva (1.sz. melléklet) 
 

 

Rogán László polgármester: Felkéri Hegyvári János műszaki irodavezetőt, 

hogy a bölcsődeépítéssel kapcsolatos tervdokumentáció készítésének 

megrendelésére vonatkozó javaslatot ismertesse. 

 

Hegyvári János műszaki osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület! 
Budakalászon évek óta probléma a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése. 2011 
szeptemberében az Új Széchenyi Terv keretein belül kiírásra került a „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 
című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázat, mely lehetőséget biztosít 150 millió 
forint maximális támogatással (90%) új bölcsőde építési költségeinek 
elnyerésére. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület érdemben tudjon nyilatkozni 
arról, hogy ezen a pályázaton el kíván-e indulni, pontos kivitelezői költség-
meghatározás szükséges az intézmény teljes beruházási költségéről. 
 
A pontos kivitelezői költség-meghatározás tervdokumentáció birtokában 
készíthető el, mert az épület méretei, szerkezetei, a felhasznált anyagok ismertek 
kell legyenek. Ennek érdekében javaslom egy olyan ütemezésű tervezési 
megbízás megkötését, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a tervezési folyamat 
közben egy kivitelezői költség-meghatározást készíttethessünk. A tervezői 
megbízás keretében, annak első ütemében vázlatterv készülne a bölcsődéről, 
mely alkalmas lenne arra, hogy kivitelezők meghatározhassák a megvalósítás 
költségeit. Ezt követően a Képviselő-testület dönt a pályázaton való indulás 
kérdésében. 
 
Abban az esetben, ha a költség-meghatározás alapján a bölcsőde pályázaton nem 
tudunk elindulni, úgy a további tervezés nem indokolt és csak az addig elkészült 
munkafolyamatokat kell kifizetni.  
 
Amennyiben a Képviselő-testület a pályázaton való indulás mellett dönt, a 
tervezői megbízás második ütemeként készülne el az a kibővített engedélyezési 
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terv, mely alkalmas lenne arra, hogy az illetékes hatóság az építési engedélyt 
kiadja és nyertes pályázat esetén az alapján a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárást le lehessen folytatni. 
 
 
A bölcsőde szakmai szempontok (saját tulajdon, megközelíthetőség, 
elhelyezkedés, övezeti besorolás, vonzáskörzet, környezet,…) szerint kizárólag 
a Mályva utcában, az óvoda és a volt gázcsere telep önkormányzati tulajdonban 
lévő  ingatlanainak jelenleg folyamatban lévő telekhatár-rendezése után 
kialakuló mintegy 2300 m² nagyságú telken valósítható meg, ezért erre a 
területre vonatkozna a tervezői megbízás. 

Ezzel összhangban van a korábban meghozott 336/2011.(X.03.) KT határozat, 
mely szerint a fenti ingatlant is magába foglaló övezet helyi településrendezési 
eszközökben foglalt előírásai módosuljanak úgy, hogy oda bölcsőde építése is 
lehetővé váljon. (Eddig oda a gyermeknevelési intézmények közül kizárólag 
iskola építésére volt lehetőség.)  A Helyi Építési Szabályzat ezek szerinti 
módosítása folyamatban van, megkeresésünk alapján a szakhatóságok, 
közszolgáltatók, válaszai folyamatosan érkeznek vissza. 

 
Az előzetesen bekért árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a tervezői árajánlatokban fellelhető, nettó 220.000-
250.000.- Ft/m² kivitelezési egységár nem pontos számítás, hanem előzetes – az 
építőipari költségbecslési egységárgyűjtemény alapján tett – becslés, melytől a 
valós, kivitelezői költség-meghatározás jelentősen eltérhet. 
 
A legkedvezőbb ajánlatot a Triskell Épülettervező Kft –képviseletében Turi 
Attila adta, összege bruttó 4.875.000.- Ft tervezési díj a 2011. évi önkormányzati 
költségvetési rendelet 5. sz. melléklet 4. sor „Tervezések” sora terhére 
biztosítható. 
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6.§ szerint 
a tárgyi tervezés nem összeférhetetlen a települési főépítészi tevékenységgel. (A 
jogszabályhely leírása szerint pártatlanságot, befolyástól mentességet 
veszélyeztető tevékenységek különösen a helyben végzett településtervezői, 
településrendezői szakértői tevékenység, építéshatósági tevékenység.) 
 

A közbeszerzési munkatárssal történt egyezetés eredményeképpen 
megállapítható, hogy az épülettervezési szolgáltatással kapcsolatos tervezői 
megbízás nem tartozik a Közbeszerzési Törvény hatálya alá, mivel az 
épülettervezésre vonatkozó 8.000.000.- Ft + ÁFA értékhatárt nem éri el. 
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Rogán László polgármester: Köszönöm Hegyvári Úrnak a pontos 

előterjesztést, a javaslatot a képviselő-testület a bizottsági ülésen egyhangúlag 

már támogatta. 

 

Rogán László polgármester: a ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő- testület 5 igen, 1 tartózkodással 
szavazott, de az egyik képviselő újra szavazást kért.  
 

dr. Molnár Éva jegyző: Ez egy nagyon kényes téma, és csak nagyon szűk 

körben van lehetőség újraszavazni, pld., akkor, amikor valaki rossz gombot 

nyomott meg. 

 

Nógrádi Zoltán tag: Tisztelt Képviselő-testület rossz gombot nyomtam meg. 

Kérném, a szavazás megismétlését. 

 

Rogán László polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy ismételten 

szavazzunk. (Szavaznak) Német Antal képviselő társam még nem szavazott. 

 

Németh Antal képviselő: Én már az első körben leszavaztam, nem szavazok. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

337/2011.(X.20.) Kt. határozat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az új 
bölcsőde a Mályva utcában, az óvoda és a volt gázcsere telep ingatlanainak 
jelenleg folyamatban lévő telekhatár rendezése után kialakuló mintegy 2300 m² 
nagyságú telken valósuljon meg. A kivitelezés pontos költségeinek 
meghatározhatósága érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Triskell Épülettervező Kft-
vel (1034 Budapest, Kecske u. 25. képv. Turi Attila) az ütemezett tervezői 
szerződést kösse meg.  

Az alábbi ütemezés szerint: az első ütemben a tervező által készített 
vázlatterveknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján megalapozott 
kivitelezői árbecslés készülhessen, ennek a tervezési fázisnak a költsége: 800.00 
Ft+ Áfa. A második ütemezés tervezési díja: 3.100.000 Ft+ Áfa. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elkészült vázlatterv (1. 
ütem) alapján a kivitelezői árbecslést kérje be és ez alapján készítsen 
előterjesztést a bölcsőde megépítésére vonatkozóan. A képviselő-testület ekkor 
dönt a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton való 
indulásról.  A tervezői szerződés második ütemének teljesítése akkor esedékes, 
ha a képviselő-testület a pályázaton való indulás mellett dönt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 
aláírására azzal a bontó feltétellel, hogy a második tervezési ütem tervezési 
feladataira (kibővített engedélyezési terv a hatósági eljáráshoz és közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához, tételes árazatlan költségvetés) csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a képviselő-testület dönt a KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton való 
indulásról. Amennyiben a képviselő testület ezen a pályázaton a költségek 
ismeretében nem kíván indulni, úgy a további tervezői munkálatok 
szükségtelenné válnak és a felek között megkötött szerződés minden további 
fizetési kötelezettség nélkül megszűnik. 

A képviselő-testület a bruttó 4.875.000.- Ft teljes tervezési díj fedezetét a 2011. 
évi önkormányzati költségvetési rendelet 5. sz. melléklet 4. sor „Tervezések” 
sora terhére biztosítja. 

 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:   Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat a Bem-, Kántor- és Kanonok utcák felújítására 
252/2011. (X.20.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva (2.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Felkéri Homor István beruházási osztályvezetőt, 
hogy a Javaslat a Bem-, Kántor- és Kanonok utcák felújítására 
 

Homor István beruházási osztályvezető Tisztelt Képviselő-testület! 
A Klenity I. település-fejlesztése indokolja a Bem-, Kántor- és Kanonok utcák 

megépítését. Az év folyamán a lakosság részéről több aláírással kérelem érkezett 

az utak rendbetételére illetve megépítésére vonatkozóan.  

 

A Képviselő-testület korábbi határozatával (297/2011.(IX.05.) Kt. határozat – 1. 
számú melléket) a Járda és Útépítés éves keretösszegét átcsoportosításokkal 
módosította (összesen 24.000 eFt-ot csoportosított át az Út- és Járdaépítések 
sorára).  
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Ezen keretből kerül megvalósításra a Pacsirta-, Attila utca, valamint a József 

Attila köz megépítése. 

A fennmaradó összeg (4.561.933.- Ft) lehetőséget biztosít arra, hogy a Bem-, 

Kántor- és Kanonok utcák felújításra kerüljenek. (mellékelt kötelezettségvállalás 

nyilvántartása – út és járdaépítések keret – 2. számú melléklet) 

A felújításra 3 árajánlat érkezett: 

MBK Bau Kft., New Life Projekt Kft., Szűcs Fuvar Plusz Kft. (mellékelve az 

ajánlatok – 3., 4., 5. számú mellékletek) 

A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet a Szűcs Fuvar Plusz Kft. (2081 

Piliscsaba, Mátyás u. 4.) adta az alábbi tartalommal. 

 Elvégzendő munka: Nettó : Bruttó: 

Bem utca  257 m hosszban, 5,5 m 

szélességben gléderezés, illetve 

tömörítés 

445.000,- 556.250,- 

Kántor utca 127 m hosszban, 4 m szélességben, 

30 cm mélységben útalap készítése, 

illetve 10 cm vastag mart aszfalttal 

történő lezárása.  

1.640.000,- 2.050.000,- 

Kanonok 

utca 

107 m hosszban, 4 m szélességben, 

30 cm mélységben útalap készítése, 

illetve 10 cm vastag mart aszfalttal 

történő lezárása.   

1.382.000,- 1.727.500,- 

 Mindösszesen bruttó:  4.333.750,- 

 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelkezésre álló út és járdaépítések 

keretösszegből (4.561.933.- Ft) a fent említett munkák elvégzését összesen 

bruttó 4.333.750.- Ft-ért engedélyezze, valamit hatalmazza fel a polgármestert a 

kivitelezői-vállalkozási szerződés aláírására a Szűcs Fuvar Plusz Kft.-vel (2081 

Piliscsaba, Mátyás u. 4.).  

 
 
Rogán László polgármester: ismerteti a határozati javaslatot.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 9 egyhangú igen, szavazattal 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 

338/2011.(X.20.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 

évi költségvetésének „Járda és Útépítés” éves keretösszegéből a Bem-, Kántor- 

és Kanonok utcák felújítását elvégezteti. 

A Képviselő-testület a benyújtott ajánlatok alapján a fenti munkát a Szűcs Fuvar 

Plusz Kft. 2081 Piliscsaba, Mátyás u. 4. ügyvezető:Szűcs Gábor) cégtől rendeli 

meg, bruttó 4.333.750.- Ft értékben.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 18.15 perckor. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. A 

zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
 
 

K.m.f. 
 

Rogán László         dr. Molnár Éva 
polgármester        jegyző 
 
Szklenár Szilvia 
jegyzőkönyvvezető 
 

 


