
Oldal: 1 / 6 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 29/2012 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. december 6-án, (csütörtökön) 18.50 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános ülésén  
 
 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 
 
 
Jelen vannak: 
Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 
 
Meghívottak:  
Dr. Krepárt Tamás képviselő 
Nagy Zsolt aljegyző 
Dr. Papp Judit irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia 

beszerzésére 
253/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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2. Javaslat a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal 
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
254/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának 
elfogadására, valamint vagyonkezelési szerződés megkötésére 
255/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Előzetes tájékoztató az iskolák átadás-átvételével kapcsolatos döntések 
meghozatala érdekében 
257/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

Zárt: 
5. Javaslat a „Budakalász Város Önkormányzat hulladékgyűjtés és 

ártalmatlanítás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
256/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, valamint a 
televíziónézőket. A rendkívüli ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 
fővel határozatképes. Kéri, hogy a napirendek elfogadásáról szavazzon a 
testület. 
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 9 
egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
Napirend megtárgyalása:  
 
Nyilvános: 
1. Javaslat csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia 

beszerzésére 
253/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 
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Rogán László Az Önkormányzat igyekszik felkutatni minden olyan 
lehetőséget, mely alapján a fizetendő szolgáltatási díjakat minél jobban le 
tudja szorítani. Az előterjesztésben szereplő cég a földgáz energia 
beszerzésére tett ajánlatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

331/2012.(XII.6.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete – élve a 
2010. július 1-től életbe lépett földgáz energiáról szóló törvény 
adta lehetőségekkel - egyetért azzal, hogy az egyre szűkülő 
bevételi források okán az Önkormányzatnak mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy a lehető legköltséghatékonyabb 
módon biztosítsa az Önkormányzat és intézményei gázellátását, 
figyelemmel nemcsak a gazdasági, hanem a környezetvédelmi 
szempontokra is, így a fizetendő szolgáltatási díjakat a lehető 
legkedvezőbb szintre célszerű leszorítani. 
  
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 
2013-15-ös gázévre a  Sourcing Hungary Kft-t (székhely: 1138 
Budapest, Meder u. 8., képviseli: Szentpétery Arnold ügyvezető) 
bízza meg a földgáz energia beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét 
képező megbízási szerződést – mely a céggel való 
együttműködés (és a közbeszerzés lefolytatásának szabályait) 
részleteit tartalmazza - és a szindikátusi szerződést – mely az 
alakuló önkormányzati csoport tagjainak együttműködéséről szól 
- aláírja. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges közbenső döntések meghozatalára, 
adatszolgáltatások, nyilatkozatok megadására, annak érdekében, 
hogy a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. 
lebonyolítsa az önkormányzat nevében. A Képviselő-testület 
fenntartja magának a jogot a közbeszerzési eljárásban győztes 
pályázó kiválasztására.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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2. Javaslat a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal 
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
254/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény változása 
miatt szükséges az orvosokkal kötött szerződéseket módosítani. A Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta, és kiegészítést javasolt a határozati javaslatba, 
melyet befogadtam. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
módosított határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
képviselőtestülete 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

332/2012.(XII.6.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal 
kötött feladat-ellátási szerződések következő szövegrésszel 
történő kiegészítését az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény előírása alapján kezdeményezi: 
„A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi 
Szolgáltatót ért kár esetén a települési önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni az Egészségügyi 
Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves 
összeget.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal 
kötött feladat-ellátási szerződések kiegészítésére és a 
szerződésmódosítások aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
3. Javaslat intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának 

elfogadására, valamint vagyonkezelési szerződés megkötésére 
255/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulásba való részvételről, a feladatok átruházásáról a társulási 
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megállapodás és a vagyonkezelési szerződésről szól az előterjesztés. Miután 
a Táncsics utcai ingatlan egy helyrajzi számon van, de csak a családsegítő 
működését biztosító ingatlanrészt kívánjuk vagyonkezelésbe adni, ezért 
szükséges albetétet létrehozni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

333/2012.(XII.6.) Kt. határozat 
1.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy részt vesz a családsegítő és gyermekjóléti feladatok 
ellátására szentendrei székhellyel létrejövő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásban. 
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 
ellátások körében az alábbi önkormányzati feladataikat 
Társulásra ruházzák, mely átruházott hatáskör tovább nem 
ruházhatók. 
2.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a határozat mellékletét képező társulási 
megállapodást és vagyonkezelési szerződést. Felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződések aláírására. 
3.) Az intézményfenntartó társulás működéséhez szükséges 
forrásokat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezni 
kell. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

334/2012.(XII.6.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
céljára vagyonkezelésbe adott, a budakalászi 1725/1 hrsz.-ú 
ingatlanon található épület albetétesítésének – várhatóan 
120.000,-Ft – költségét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a „Nem lakó ingatlan egyéb üzemeltetés” 
költségsoron biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Előzetes tájékoztató az iskolák átadás-átvételével kapcsolatos 
döntések meghozatala érdekében 
257/2012.(XII.06.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A bizottsági ülésen Villám Zsuzsanna kolléganőm 
tájékoztatta a jelenlévőket az iskolák átadás-átvételével kapcsolatos 
teendőkről. A Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette, és megbeszélte, hogy 
december 11-én a Közmeghallgatás előtt tart egy informális ülést.   
 
 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László az ülést berekesztette. A 
Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.M.F. 
 

 
Rogán László 
polgármester 

 
Nagy Zsolt 

aljegyző 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 
 

  


