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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

Szám: 1/2013 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. január 8-án, (kedden) 8:15 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésről  

 

Az ülés helye:   Művelődési Ház, Klubszoba 

 

Jelen vannak: 

Rogán László polgármester  

Ercsényi Tiborné alpolgármester  

Balogh Csaba képviselő 

Kaltner Károly képviselő 

Krunity Péter képviselő 

Major Ede képviselő 

Máté István képviselő 

Németh Antal képviselő 

Tolonics István képviselő 

 

Megjelentek továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 

Dr. Papp Judit irodavezető 

Hegyvári János irodavezető 

Homor István tanácsadó 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Hajzer Annamária 
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Javasolt napirend: 

 

Nyílt napirendi pont: 

1. Javaslat közterület rendezésére vonatkozó tervezői és kivitelezési munka 

megrendelésére  

1/2013.(I.08.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pont: 

2. Javaslat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának megválasztására 
2/2013.(I.08.) sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

 

Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, a mai ülést megnyitja. 

Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Egy nyílt és egy zárt napirend 

került kiküldésre, a zárt napirend nyilvánossá tételéhez az érintett, Németh Antal 

képviselő hozzájárult, ezért mind a két napirendi pontot a testület nyilvános ülésen 

tárgyalja, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a módosított napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

 

Napirendi pontok megtárgyalása 

 

1. Javaslat közterület rendezésére vonatkozó tervezői és kivitelezési munka 

megrendelésére  

1/2013.(I.08.) sz. előterjesztés 

 

A Klisovácz utca jelenlegi állapota a megnövekedett forgalom (Prekoberdó 

településrész folyamatos beépülésével gyűjtőútként működik) következtében tovább 

romlott, a többszöri kátyúzás ellenére az úttesten több helyen mély gödrök találhatók, 

több szegélykő kitört és a gyephézagos kialakítású parkolók is az igénybevételek 

következtében oly mértékben tönkrementek, hogy azok helyreállítása már nem 

gazdaságos. 

Előzőek okán Budakalász Város Képviselő-testülete 40/2012. (XII.21.) Önk. 

rendeletében 35 millió forintot biztosított a Klisovácz utca Budai út és Erdőhát utca 

közti szakaszának teljes felújítására, beleértve a járdát, az úttestet és a parkolókat is. 
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Fenti összeg biztosítja továbbá a Klisovácz utca 6. sz. alatti Egészségház előtti tér 

kialakításának költségeit, az utcafronti kerítés és zárt parkolók megépítését, valamint 

az intézmény körüli terep rendezését és park kialakítását. 

 

Mivel ezen munkálatok közterületet érintő részeire előzetesen engedélyt kell kérni a 

Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, így azokat arra jogosultsággal rendelkező tervezővel 

meg kell terveztetni. A tervek alapján kiadott építési engedély birtokában a 

kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 

Az előzetes felmérések alapján a tervezés költsége nem éri el a közbeszerzési 

értékhatárt, így az közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül beszerezhető. 

 

 

Rogán László polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk a 

határozati javaslatról.  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1/2013.(I.08.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Klisovácz utca Budai út és Erdőhát utca közti 
szakaszának felújítására, valamint a csatlakozó munkálatok (fogadótér, 
tereprendezés, parképítés, kerítésépítés, zárt parkolók) elvégzésére 
vonatkozó tervezői ajánlatokat kérje be és a legkedvezőbb ajánlatot adó 
vállalkozóval a tervezői szerződést kösse meg. A Képviselő-testület 
felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a tervek birtokában a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást folytassa le. A Képviselő-
testület a közbeszerzési eljárásban a nyertes pályázó kiválasztását 
hatáskörében tartja.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának megválasztására 
2/2013.(I.08.) sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

A 2012. december 28-án Nógrádi Zoltán önkormányzati képviselő az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság tagságáról írásban lemondott. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 24.§-a szerint:  
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24. § 47 (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési 

képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a települési 

kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem 

lehet a bizottság elnöke vagy tagja.  

 

Major Ede a bizottság elnöke Németh Antal képviselőt írásban javasolta bizottsági 

tagnak. 

A bizottság törvényes működése érdekében javaslom Németh Antal képviselőt a 

bizottságba megválasztani. A fenti törvényi követelmény a megválasztással teljesül.   

 

Rogán László polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk a 

határozati javaslatról.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodás mellett az 

alábbi határozatot hozta: 

 

2/2013.(I.08.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság tagjának: Németh Antal képviselőt választja 

meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester megköszönte a 
jelenlévők munkáját, a rendkívüli ülést – 8:30 - berekeszti.   
 

k.m.f. 
 

 
Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
Hajzer Annamária 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


