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TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2012. január 05-én (csütörtökön) 16 óra 45 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
1/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

Javaslat a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton 

való induláshoz szükséges döntések meghozatalára - bölcsőde pályázat 

beadása 

2/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

 Javaslat a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
 infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton 
 való induláshoz szükséges döntések meghozatalára - álláshelyek, 
 gyermekek száma, fenntarthatósági időszak  
 

3/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

 Javaslat a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
 infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton 
 való induláshoz szükséges döntések meghozatalára - tagintézményként 
 való működés 
 

4/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

 Javaslat a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
 infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton 
 való induláshoz szükséges döntések meghozatalára – szakmai program  
 elfogadása



BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Szám: 1/2012 Kt. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Képviselő-testület 2012. január 05-én (csütörtökön) 16 óra 45 perckor 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről 

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

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Németh Antal képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá: Orosz György gazdasági irodavezető 
    Hegyvári János műszaki irodavezető 
    Villám Zsuzsanna osztályvezető 
    dr. Molnár Éva jegyző 
     
 
Jegyzőkönyvvezető:  Barna Yvette 
 



Nyílt napirendi pont: 

1. Javaslat a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton 

való induláshoz szükséges döntések meghozatalára 

Rogán László polgármester: Jó estét kívánok! Először is szeretnék minden 

képviselőtársaimnak, minden budakalászinak boldog új évet kívánni! A mai 

képviselő-testületi ülést megnyitom, megállapítom, hogy a testület 8 fővel 

határozatképes. A mai napra 1 napirendi pont került kiküldésre, ami a bölcsőde 

pályázaton való elindulásról szól. Kérdezem, van-e valakinek a napirendi 

ponthoz hozzászólása? Nincs senkinek hozzászólása, akkor én felteszem 

szavazásra az egyetlen napirendi pontot. Kérem, szavazzunk! (Szavazás)  

Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 egyhangú igennel elfogadtuk. 

Remélhetőleg a bölcsőde pályázat beadásával kapcsolatban ez az utolsó testületi 

ülése a képviselő-testületnek. A beadási határidő január 9. Úgy határozott az 

Önkormányzat, hogy nem adjuk ki külsős pályázatíró cégnek ezt a projekt 

előkészítést, hanem a hivatalon belül alakult egy munkacsoport, akik 

véleményem szerint komoly munkát végeztek eddig is, és végzik a mai nap is, 

hogy ez az anyag beadható legyen és bízunk benne, hogy olyan állapotban van, 

hogy esélyeink a nyerésre 100%-os lesz. Hogy ez megtörténhessen a képviselő-

testületnek meg kell hoznia pár határozatot. A testület előtt lévő anyagban 4 

határozati javaslat van. A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, azt a 

módosítást, amit ma délelőtt a hivatalban a szakértő kollégákkal együtt  

eszközöltünk, azt kiosztottuk. A mai nap folyamán racionalizálásra kerültek 

azok a számok, amikre azt gondoltuk picit magasabbak. Ezáltal a pályázatnak és 

a projektnek a végső összege bruttó 220 millió forintra csökkent a bruttó 252 

millió forintról. Azt gondolom, ez a pályázat így kecsegtet minket egy sikerrel, 

hogy nyerhetünk. Durván 70 millió forint az, amit az Önkormányzatnak hozzá 

kell tenni. Az idei esztendőben a költségvetésünkben szerepeltetni kell ezt az 

összeget, de elkölteni ténylegesen a projekt végén, vagyis jövő év nyarán, tehát 

két év alatt kell ezt az összeget elköltenünk. Az idei évet terheli mint 

költségvetési sor, de az elköltési intervallum áthúzódik a jövő esztendőre is. Ezt 

a módosítást támogatta a bizottság is, ezt fogom előterjeszteni, mint 1. számú 

határozati javaslatot a másik 3 határozati javaslat nem került módosításra a 

bizottsági ülésen. Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az általam 

elmondottakhoz van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Vagy Hegyvári 



János szakértőhöz van- e kérdése? Amennyiben nincs,úgy  az előttünk lévő 

határozati javaslatok szövegszerűen előttünk vannak, nem fogom őket 

egyenként felolvasni. Amennyiben a tisztelt képviselő-testület ezeket elfogadja, 

akkor a projekt beadásra fog kerülni 9-ei nappal. Az első javaslat a számszaki 

összegeket tartalmazza. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem az 1. határozati 

javaslatról kérem, szavazzunk! (Szavazás)  

Köszönöm, megállapítom, hogy 8 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 

1/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni 

kíván a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton.  

A projekt címe: Bölcsődei férőhelybővítés, valamint minőségi nevelés 

megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása Budakalászon. 

A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Mályva utca 1294/15 hrsz.  
A projekt összes költsége: 220.101.005,- Ft  
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 220.101.005,- 
Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 70.101.005,- Ft 
Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető): 150.000.000.- Ft 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum: 
70.101.005,- Ft-ot a település 2012. évi költségvetési rendeletében biztosítja és 
elkülöníti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására, valamint határidőben történő beadására. 
Határidő:  azonnal   
Felelős:   Rogán László polgármester 
 

A 2. számú határozati javaslatunk az álláshelyekről, a gyermekek számáról és a 

fenntartási időszakról szól. Kérem, szavazzunk! (Szavazás) 

Köszönöm, megállapítom, hogy 8 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk 

2/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 

című, KMOP 4.5.2-11 számú projekt megvalósítása kapcsán tett vállalásokról 

szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

A vállalások az alábbiak: 



 A jelenlegi bölcsőde épülethez képest jobb összesített energetikai 
jellemzőkkel rendelkező épületet épít; 

 A megvalósulástól (2013. augusztus 1.) 40 fő új bölcsődei férőhelyet teremt; 
 A 14 új munkahelyből 12-t női foglalkoztatottal tölt fel; 
 2014 augusztusától 40 gyermekkel működteti az intézményt. 
 A kötelező fenntartási időszak alatt –a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően – 

esélyegyenlőségi munkatársat, felelőst alkalmaz; 
 A szervezet esélyegyenlőségi tervet készíttet, illetve a meglévőt aktualizálja; 
 Az épületet az akadálymentesítés követelményei szerint valósítja meg és 

működteti; 
 Részmunkaidőben legalább 2 főt foglalkoztat; (pl.: karbantartó, gazdasági 

ügyintéző) 
 Legalább 1 fő 50 évnél idősebb munkavállalót foglalkoztat határozatlan 

idejű munkaszerződés keretében; (pl.: karbantartó) 
  Legalább 1 fő pályakezdő munkavállalót foglalkoztat határozatlan idejű 

munkaszerződés keretében; 
 A beruházás természetvédelmi értéket, vagy természetvédelmi oltalom alatt 

álló területet nem érint; 
 A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális 

zöldfelületi arányhoz képest; 
 A projekt helyszínének kiválasztásakor környezetbarát közlekedési 

(elérhetőségi) szempontokat érvényesít; 
  Az irodai és nyomdai munkák során újrahasznosított papírt használ. 
 

 
Határidő:  azonnal   
Felelős:   Rogán László polgármester 
 

A 3. számú határozati javaslat arról szól, hogy az intézmény a mostani bölcsőde 

tagintézményeként működjön a bizottság ezt a javaslatot támogatta. Tehát nem 

önálló, hanem tagintézményként fog működni. Kérem, szavazzunk! (Szavazás)  

Köszönöm, megállapítom, hogy 8 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk 

3/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázat benyújtását és az igényelt 
támogatás megszerzése esetén a Budakalász, Mályva u. 1294/15 hrsz.-on 
megépülő bölcsődét a Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) 
tagintézményeként működteti 2013. augusztus 1-jétől.  



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagintézmény 
létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal   
Felelős:   Rogán László polgármester 
 

Az utolsó pedig a szakmai program elfogadásáról szól, kérem, hogy szavazzunk! 

 (Szavazás)  

Köszönöm, megállapítom, hogy 8 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk.  

4/2012.(0I.05.) Kt. határozat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) d) pontjában 

biztosított jogkörében eljárva a KMOP-4.5.2-11 pályázat benyújtásához 

szükséges, sikeres pályázati eljárás esetén a Budakalász Bölcsőde 

tagintézményével (2011 Budakalász, Mályva u. 1294/15. hrsz.) bővülő bölcsőde 

működésére vonatkozóan javasolt Szakmai Programját elfogadja. A szakmai 

program módosításának lehetőségét a bölcsőde megépítését követően, a 

működés megkezdése előtt a bölcsődevezetőjének a fenti jogszabályból eredően 

biztosítja. 

Határidő:  a pályázat benyújtásának határideje, 2012. január 9. 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
Én bízom benne, hogy a képviselő-testület határozati alapján a projektet azon túl, 

hogy beadjuk, sikert is remélhetünk, megnyerjük ezt az összeget Köszönöm 

mindenkinek a megjelenést én a rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 53 perc) 

 

K.m.f. 

 

Rogán László 

polgármester 

Dr. Molnár Éva 

jegyző 

 


