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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Jelen előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 16. és 2016. február 25. közötti 
időszakban a Képviselő-testületi üléseken hozott határozatait és a végrehajtásukról szóló 
rövid beszámolót tartalmazza.  
 
 

 
Határozati javaslat 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 16. és 2016. február 
25-ig terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
Budakalász, 2016. március 22. 
 
  
 
 

Rogán László 
polgármester 
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Lejárt határidejű határozatok  2015.09.16. – 2016.02.25. 

 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

142 0916 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja a „Kálvária utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési eljárást. A Képviselő-
testület megállapítja, hogy a „Kálvária utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési eljárás 
nyertese a Derby 2000 Kft. (2011 Budakalász, Holló u. 43.) az ajánlati ár 34.587.282 Ft+ÁFA 
, azaz nettó harmincnégymillió ötszáznyolcvanhétezer kettőszáznyolcvankettő forint. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási 
szerződés aláírására.  

 

azonnal Hegyvári J. A kivitelezés 
befejeződött, a 

járulékos javítási 
munkák a jövő 

héten 
elkészülnek. 

143 0916 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadásáról szóló 265/2014. (XII.18.) Kt határozat mellékletét képező 1. számú tábla 4. 
sorát módosítja azzal, hogy a „Közbeszerzések folyamatának, szabályszerűségének 
vizsgálata” helyébe, az „Adóhatósági tevékenység során lefolytatott hatósági eljárások 
vizsgálatát” hagyja jóvá tanácsadási tevékenység keretében.  

 

azonnal Pál J. Módosítás 
megtörtént.  

144 0916 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3570/5 és 3570/7 
helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása és a 64 m2 eladása ügyében  
1. a 3570/5 hrsz-u ingatlanból 128 m2 területet leválaszt, és azt a 3570/7 hrsz-u 
ingatlanhoz hozzácsatolja, 
2. a 3570/7 ingatlan önálló építési telkekké alakítását kezdeményezi azzal a kikötéssel, 
hogy az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan az Erdőhát utcáról közelíthető meg,  
3. a 64 m2 értékesítését elrendeli Barta Magdolna Budakalász Klisovác út 12. sz. alatti 
lakosnak 500.- Ft/m2 áron. 
 
A Képviselő-testület a telekalakítással kapcsolatos költségeket (földmérő, eljárási, ügyvédi) 
vállalja az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete alapján a nem lakóingatlan, 
egyéb üzemeltetés terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a budakalászi 3570/7 hrsz-ú ingatlan 
telekalakítása, illetve a 64 m2 adásvétele tekintetében, - jelen határozat rendelkezései 
szerint -, intézkedések megtételére, és az adásvételi szerződés, valamint a szükséges 
dokumentumok aláírására. 

-Tulajdonostárs 
(tájékoztatása 

azonnal) 
 

- Telekalakítás 
(folyamatos) 

 
-Adásvételi 
szerződés 
(telekalakítás 
engedélyezése 
után) 
 

 

Hegyvári J. A testület a 
határozatot 
visszavonta 
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146 

 
0924 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását. 
 

 
2015. 
szeptember 
28. 

 

 
Hegyvári J. 

További 
intézkedést nem 

igényel 

147 0924  Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásával csatlakozik a 2016. évi 

ösztöndíjrendszerhez, s felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési rendszerben történő regisztrációra és a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a pályázati 

eljárás lefolytatására. 

 A Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg: 

A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a bíráló bizottság álláspontja alapján 
környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi szempontokat veszi figyelembe, 
amelyek igazolása szükséges: 
A pályázó: 

 eltartók és eltartottak adatairól szóló nyilatkozat (1.sz. nyomtatvány),  

 hátrányos helyzetének és anyagi körülményeinek igazolására, az egy főre jutó havi 

jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály által meghatározott) összegének 

kétszeresét nem haladja meg, 2.sz. nyomtatvány/munkáltató jövedelemigazolás(ok), 

 árva vagy félárva, 

 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 

 gyermeket nevel, 

 egyedül neveli gyermekét (3.sz. nyomtatvány), 

 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg 

vagy rokkant van, 

 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, 

 nem részesül kollégiumi ellátásban. 

 
A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN ESETBEN dokumentumokkal kell igazolni az 
alábbiak szerint: 

 a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. évi III.tv.4.§.(1) bek. a) pontja, valamint 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény szerinti) jövedelmének (ideértve a 

jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint összege 

(APEH szja, munkáltatói jövedelem igazolás, gyermektartás, családi pótlék, árvasági, özvegyi nyugdíj 

2015. október 
1. 

Villám Zs. a csatlakozás, a 
pályázat kiírása 
és a beérkezett 

pályázatok 
elbírálása is 
megtörtént 
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jogosultságát és összegét igazoló dokumentumok). Jövedelem az a bevétel is, amely után az egyszerűsített 

vállalkozói adóról, ill. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, ill. 

hozzájárulást kell fizetni.  

 a pályázó és közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - EREDETI tanulói és/vagy hallgatói 

jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti testvér esetében születési anyakönyvi kivonat másolata, 

 a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának (testvér), kiskorú gyermekek születési 

anyakönyvi kivonata 

 tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság határozata. 

 a hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső jövedelmet 

 

148 0924 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2016. évre 700.000.- Ft támogatási összeget állapít 
meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a 700 000 Ft előzetes kötelezettség vállalást a 2016. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló rendeletbe építse be. 
 

2016. évi 
önkormányzati 
költségvetés 
elfogadása 

Villám Zs. teljesült, benne 
van a 2016. évi 

költségvetésben 

149 0924 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat elbíráló Ideiglenes Bizottságba az 
alábbi személyeket választja meg: 

Elnök: Tolonics István (képviselő) 
1. Tagok: Balogh Csaba  (képviselő) 

2.        Márton András (képviselő) 

3.      Baloghné Hellinger Éva  (gyermekvédelmi felelős) 

4.       Kompaktor Jánosné   (óvónő) 

 

azonnal Villám Zs. a bizottság 
befejezte 
munkáját 

150 0924 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25. és 2015. augusztus 
19-ig terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

azonnal dr. Papp J. Intézkedést nem 
igényel  

151 1029 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Jóléti Szolgálat 
Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja 

azonnal Villám Zs. Az értesítést, a 
kt. hat. kivonatot 

az elnöknek 
megküldtük 

152 1029 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Jóléti Szolgálat 
Alapítvány 2015. október 13-án kelt kérelmében foglaltak megszervezését támogatja, az 
Alapítvány által koordinált elsősegély- és újraélesztési ismeretek elméleti és gyakorlati 
oktatását 360.000 Ft összeggel támogatja. A támogatáshoz szükséges fedezetet az 

azonnal Villám Zs. A támogatási 
megállapodás 

aláírva, a 
támogatás 
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önkormányzat 4/2015. (II. 20.) költségvetési rendelet 11. sz. mellékletének 1. sorában 
rendelkezésre álló - Polgármesteri keretből - biztosítja 

folyósítása 
megtörtént, a 

Támogatott már 
el is számolt az 

összeggel. 

 
153 

 
1029 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló rendelet-
tervezetében a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság átruházott hatáskörökben a 
döntéshez minősített többség szükséges 

azonnal  Pál J. Rendeletben 
átvezetve. 

154 1029 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló rendelet-
tervezetében az 50 millió Ft értékhatár helyébe 25 millió Ft értékhatár kerüljön. 

azonnal Pál J. Rendeletben 
átvezetve. 

155 1029 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3570/5 és 3570/7 
helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása és a 75 m2 eladása ügyében  
1. a 3570/5 hrsz-ú ingatlanból 150 m2 területet leválaszt, és azt a 3570/7 hrsz-u 

ingatlanhoz hozzácsatolja, 
2.  3570/7 ingatlan önálló építési telkekké alakítását kezdeményezi azzal a kikötéssel, 

hogy az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan az Erdőhát utcáról közelíthető 
meg,  

3. a 75 m2 értékesítését elrendeli Barta Magdolna Budakalász Klisovác út 12. sz. alatti 
lakosnak 500.- Ft/m2 áron. 

A Képviselő-testület a telekalakítással kapcsolatos költségeket (földmérő, eljárási, 
ügyvédi) vállalja az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete alapján a nem 
lakóingatlan, egyéb üzemeltetés terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a budakalászi 3570/7 hrsz-ú ingatlan 
telekalakítása, illetve a 75 m2 adásvétele tekintetében, - jelen határozat rendelkezései 
szerint - intézkedések megtételére, és az adásvételi szerződés, valamint a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 144/2015.(IX.16.) testületi határozatát 
visszavonja. 

 

1. Tulaj-
donostárs 

(tájékoztatása 
azonnal) 

 
2. Telek-

alakítás 
(folyamatos) 

 
3. Adásvé-

teli szerződés 
(telekalakítás 

után) 

Hegyvári J. Telekalakítás 
engedélyezés 

alatt. 

156 1029 1. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szentendrei Földhivatal 
ingatlan nyilvántartásában 3023/2 helyrajzi számon felvett, természetben Budakalász, 

1. pont: 
kiértesítésre 

Stevanovicné 
O. R. 

Szerződés 03.23-
án kerül 
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Sugár utcában található, kert és gazdasági épület művelési ágú, 700 m2 térmértékű 
zártkerti ingatlan 130/700 arányú tulajdonosa, ezúton nyilatkozik, hogy az elővásárlási 
jogával nem kíván élni. Hozzájárul ahhoz, hogy Tamási Lajos és Tamási Lajosné 2011 
Budakalász, Sugár utca 3023 sz. alatti lakosok 285/700 + 285/700 arányú tulajdoni 
részüket Salamon Ákos és Salamonné Réti Szilvia 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 
18. 3/9. sz. alatti lakosok részére értékesítsék.  

2. Az Önkormányzat kezdeményezi a tulajdoni arányoknak megfelelő használati 
megosztás létrehozását, illetve annak bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba. 

3. Az Önkormányzat javasolja a leendő új tulajdonosoknak a közös tulajdon 
megszüntetését értékesítéssel.    

 

azonnal,  
 
 
 
 
 

2. pont: 6 
hónapon belül, 

3. pont: 
folyamatos 

aláírásra. 

157 1029 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
beszámolóját elfogadja. 
 

azonnal dr. Udvarhelyi I. intézkedést nem 
igényel 

158 1029 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő önkormányzati 
pályázati projektek állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

azonnal Villám Zs. intézkedést nem 
igényel 

159 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben a Polgármester részére betervezett jutalom összegből 
3 havi bruttó bérének megfelelő 1.570e Ft összeg kifizetését elrendeli.  
 

azonnal dr. Udvarhelyi I. A kifizetés 
megtörtént 

160 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1.-jétől a Város 
területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és 
ártalmatlanítására vonatkozó a határozat 1. számú mellékletét képező szerződést a 
Szalkay Növényvédelmi Kft-vel, (Urbán Csaba ügyvezető, 2100 Gödöllő Kotlán Sándor 
u. 3.) a kóbor ebek befogására, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti 
tartására, őrzésére vonatkozó a határozat 2. számú mellékletét képező szerződést a 
Városi Szolgáltató Zrt-vel (Mandula Gergely vezérigazgató, 2000 Szentendre, 
Szabadkai utca 9.) köti meg, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2016., 2017., 
2018. évi költségvetésében biztosítja.  A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására. 
 

2015.12.31. Fetterné F.B. Szerződés 
megkötve 

161 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3565/2 hrsz-ú,  1501  
m2 területű kert művelési ágú ingatlant belterületbe csatolja. 
A belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 

folyamatos Hegyvári J. A Földtörvény 
értelmében a 

zártkerti 
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költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, földvédelmi járulék, 
földmérői munka kb. 682.600.- Ft) a tulajdonosok viselik. 
A belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosai a földrészlet 13,763 
százalékának megfelelő pénzbeli megváltást: összesen 2.070.000,-Ft-ot az önkormányzat 
elkülönített számlájára befizetik. Az ingatlan tulajdonosai külön megállapodásban 
hozzájárulnak a tulajdonukat képező ingatlan jelzáloggal való megterhelésére, a megváltási 
összeg (2.070.000,-Ft) erejéig.  
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 

ingatlanok 
művelésből 
kivonhatók, 

amely 
megtörtént, 

ezért a 
földvédelmi 

járulék összegét 
a kérelmezőnek 

vissza kell fizetni. 
A visszafizetés 

folyamatban van. 

162 1126 1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3030/4 hrsz-ú, 
1046 m2 területű kert és gazdasági épület művelési ágú ingatlant belterületbe 
csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, földvédelmi járulék, 
földmérői munka kb. 549.400.- Ft) a tulajdonos viseli. 

2. Belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa tudomásul 
veszi, hogy építési szándék esetén a 26/2013.(XII. 20.) rendelettel elfogadott HÉSZ 
szerint, az ingatlan utcafronti szabályozási vonal mentén, telekalakítást hajt végre. 

3. A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 

folyamatos Hegyvári J. A Földtörvény 
értelmében a 

zártkerti 
ingatlanok 
művelésből 
kivonhatók, 

amely 
megtörtént, 

ezért a 
földvédelmi 

járulékot nem 
kell befizetni. A 

belterületi 
becsatolás 

folyamatban van. 

163 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 26/2015.(II.26.) normatív 
határozattal jóváhagyott Nyitnikék Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM: 032875) 
7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát az intézmény nevének meghatározását a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1) bekezdése alapján módosítja.  
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 
mellékletét képező 7/2/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 

azonnal Villám Zs. MÁK részére 
megküldtük, 
hiánypótlás 

megérkezett. 
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törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát a jelen 
okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételének napjától visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 7/2/2015. okiratszámú alapító okirat - MÁK 

Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából 

történő benyújtására. 

 

164 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 348/2012.(XII.21.) normatív 
határozattal jóváhagyott Telepi Óvoda (2011 Budakalász, Mályva utca 1. OM: 032877) 
alapító okiratát a Magyar Államkincstár által 2015. január 1. napjától előírt egységes 
formai követelmények alkalmazása és a az intézmény nevének meghatározását illetően 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1) bekezdése alapján 
módosítja.  
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 
mellékletét képező 3/1/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 
törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 2012. december 21. napján kelt, 
348/2012.(XII.21.) normatív határozattal elfogadott alapító okiratát a jelen okirat 
törzskönyvi nyilvántartásba vételének napjától visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező 3/1/2015. 

okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

 

azonnal Villám Zs. MÁK részére 
megküldtük, 
hiánypótlás 

megérkezett. 

165 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 117/2014.(VI.03.) normatív 
határozattal jóváhagyott Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) alapító 
okiratát a Magyar Államkincstár útmutatása és a 2015. január 1. napjától előírt egységes 
formai követelmények alkalmazása alapján módosítja.  
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 
mellékletét képező 4/1/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 
törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 2014. június 12. napján kelt, 117/2014.(VI.03.) 
normatív határozattal elfogadott alapító okiratát a jelen okirat törzskönyvi 
nyilvántartásba vételének napjától visszavonja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező 4/1/2015. 
okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi 

azonnal Villám Zs. MÁK részére 
megküldtük, 
hiánypótlás 

megérkezett. 
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nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására 

166 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulási Tanácsának a 6/2015. (XI.02.) számú társulási 
tanácsi határozatával elfogadott - a társulási megállapodás és alapító okirat módosítására 
vonatkozó - módosításokat a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező 
Társulási megállapodás aláírására. 
 

2015. 

november 30. 

 

Villám Zs. Kt. hat. kivonat 
megküldése és a 

szerződés 
aláírása 

megtörtént.  

167 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pest megye társadalmi-gazdasági 
fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását, s egyben 
felkéri a Polgármestert, hogy a határozat Pest Megye Önkormányzata részére történő 
továbbítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedést 

a döntést 
követő első 
munkanap 

Villám Zs. Kt. hat. kivonat 
megküldése 
megtörtént, 
válaszlevél is 

érkezett, 2020-
tól külön régió 

leszünk. 

168 1126 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2016. 
évi Munkatervét a határozat melléklete szerint. 
 

2015. 
december 31. 

 

dr. Papp J. Intézkedést nem 
igényel 

169 1126 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budakalászi Polgárőrség éves 
beszámolóját elfogadja 

azonnal Villám Zs. Kt. hat. kivonatot 
megkapták. 

170 1215 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi belső 
ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja 

folyamatos Balsai J. Folyamatban van 

171 1215 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016-2019. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

folyamatos Balsai J. Folyamatban van 

172 1215 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft – azaz kettőmillió 
forint – összegű, 2016. december 31-én lejáró, éven belüli folyószámla hitelkeretet kíván 
igénybe venni a számlavezető pénzintézeténél, a Raiffeisen Bank Zrt-nél. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására. 

 

a szerződés 
aláírására 2016. 

január 31. 

Balsai J. szerződés aláírva 
2015. 12. 16-án 

173 1215 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 100%-os 
tulajdonában lévő Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft v.a. jegyzett tőkéjét 16.000.000 Ft-
tal felemeli. A tőkeemelés pénzbeli hozzájárulással teljesítendő. A forrást a Képviselő-
testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015 (II. 20.) önkormányzati 

azonnal Pál J. Átutalás 
megtörtént, 
cégbírósági 
bejegyzés 
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rendelet alapján az alábbiak szerint biztosítja: 
- 13. melléklet 12. sorában szereplő „József A u elkerülő út tervezése” sor terhére 8 600 E 
Ft, 
- 11. melléklet 9. során szereplő „Felhalmozási célú általános tartalék” sor terhére 4 188 E 
Ft, 
- 11. melléklet 8. során szereplő „Működési célú általános tartalék” sor terhére 3 212 E Ft.  
A tőkeemelés teljesítésének határideje: 2015.12.18. 
A tőkeemeléssel kapcsolatos egyéb költségek a BKÜ Kft v.a-t terhelik. 
Felkéri a Végelszámolót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a változások 
cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon. 
 

folyamatban. 

174 1215 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 0178/110 hrsz-ú,5424 
m2 területű szántó művelési ágú ingatlant belterületbe csatolja. A belterületbe csatolással 
kapcsolatos összes költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, 
földvédelmi járulék, földmérői munka stb.) kb. 4.027.000.- Ft-ot a tulajdonos 
önkormányzat viseli. A talajvédelmi terv elkészítésének költsége 70.000.- Ft, melynek 
kifizetése a 2015. évi költségvetés egyéb üzemeltetés rovat terhére történik. A 
fennmaradó 3.957 ezer Ft költséget a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a belterületbe 
csatoláshoz szükséges dokumentumok aláírására. 
 

folyamatos Hegyvári J. A belterületi 
becsatolás 

megtörtént.  

175 1215 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezetvédelméről 
szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolóról 
a helyben szokásos módon tájékoztassa az város lakosságát. 

 

azonnal Fetterné F.B. Közzététel 
megtörtént 

176 1215 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Somos -Pávai Zsuzsanna 
egyéni vállalkozó kérelmére, hogy a Budakalász, Táncsics Mihály u. 3. szám alatti 
önkormányzati tulajdonban bérlőként létrehozott Sóbarlang a „Kalászi” nevet használja, 
viselje a tevékenységének, működésének időtartamára. A Képviselő-testület felkéri a 
kérelmezőt, hogy az erre vonatkozó jogerős cégbírósági végzésének másolati példányát a 
kézhez vételtől számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalba nyújtsa be.  

 

azonnal Villám Zs. a Kt. hat. 
kivonatot 

megkapták az 
érintettek 

177 1215 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő önkormányzati azonnal Villám Zs. intézkedést nem 
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pályázati projektek állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 

igényel 

  2016    

1 0128 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő önkormányzati 
pályázati projektek állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

folyamatos Villám Zs. intézkedést nem 
igényel 

2 0128 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja a város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, 
szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Közszolgáltatási Szerződés 
módosítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására. 

folyamatos Fetterné F.B. Módosítás 
aláírása 

megtörtént. 

4 0128 Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat nyugdíjba vonuló 
munkavállalóit, nyugdíjba vonulásuk alkalmával elismerő oklevélben részesíti 

folyamatos Villám Zs. Kt. hat. kivonatot 
az intézmények 

megkapták. 

5 0128 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keskeny utcában található 3105/2 
hrsz-ú kivett és gazdasági épület (600 m2), a 3105/3 hrsz-ú kivett és gazdasági épület (717 
m2), a 3105/8 hrsz-u kivett művelési ágú (752 m2) ingatlanok, a 3105/1, és a 3103 hrsz-ú 
kivett út ingatlanokat belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (szakhatósági engedély, eljárási díj, földmérői munka (kb. 76.600 Ft/ ingatlan) a 
tulajdonosok viseljék. Az önkormányzati tulajdont érintően a díj kifizetése az 
önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére történik. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 

folyamatos Hegyvári J. A belterületbe 
csatolás 

megtörtént. 

6 0128 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(HEP) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 
alapján áttekintette, és azt változatlan formában hagyja 

azonnal Villám Zs. A határozati 
kivonatot 

megküldük 

7 0128 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék Óvoda (2011 
Budakalász, Pomázi út 3., OM: 032875) 7/3/2016 okiratszámú alapító okiratát a 
költségvetési szerv pontos nevének meghatározásával, valamint a gyermekétkeztetés és 
munkahelyi étkeztetés kormányzati funkció szerinti megjelölésének változásával 
jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 7/2/2015 okiratszámú okirat jóváhagyására vonatkozó 

azonnal Villám Zs. MÁK részére 
megküldtük, a 

törzskönyvi 
bejegyzésről a 
határozat még 
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163/2015.(XI.27.) normatív határozatot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest 
megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 
 

nem érkezett 
meg. 

8 0128 Budakalász, Mályva utca 1. OM: 032877) 3/2/2015 okiratszámú alapító okiratát a 
költségvetési szerv nevének pontos megnevezése és az ingatlan méretére vonatkozó 
változtatásokkal, valamint a gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés kormányzati 
funkció szerinti megjelölésének változásával jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 3/1/2015 
okiratszámú okirat jóváhagyására vonatkozó 164/2015.(XI.27.) normatív határozatot 
visszavonja.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest 
megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 
 

azonnal Villám Zs. MÁK részére 
megküldtük, a 

törzskönyvi 
bejegyzésről a 

határozat  
megérkezett. 

9 0128 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Bölcsőde (2011 
Budakalász, Budai út 10.) alapító okiratát a gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés új 
kormányzati funkció szerinti megjelölésével a 4/2/2016 okiratszámú alapító okiratot 
jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 4/1/2015 okiratszámú alapító okirat jóváhagyására 
vonatkozó 165/2015.(XI.27.) normatív határozatot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest 
megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 
 

azonnal Villám Zs. MÁK részére 
megküldtük, a 

törzskönyvi 
bejegyzésről a 

határozat  
megérkezett. 

10 0128 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság 2015. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót 
elfogadja. 

azonnal Villám Zs. intézkedést nem 
igényel 

18 0209 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30) 
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételét a 2017. évben 432 459 E Ft-
ban, a 2018. évben 432 459 E Ft-ban, a 2019. évben 432 459 E Ft-ban határozza meg. A 
Képviselő-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
várható összegét a 2017. évben 9 199 E Ft-ban, a 2018. évben 8 995 E Ft-ban, a 2019. 
évben 8 790 E Ft-ban határozza meg, ezzel egyidejűleg az 25/2015. (II.19.) Kt. határozatát 
visszavonja 

azonnal Balsai J. Intézkedést nem 
igényel 

19 0209 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és azonnal dr. Papp J. A változás 
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Működési Szabályzatáról szóló 97/2015. (V.29.) számú határozatának VI. 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: „önkormányzati rendészet” helyébe „Városrendészeti és 
Környezetvédelmi Osztály„ lép, és ezzel a szervezeti ábrát is módosítja 

A határozat 2. mellékletében „A fentiektől eltérően a közterület felügyelők munkarendje 
megszakítás nélküli” szöveg helyébe az alábbi szöveg kerül:  
„A fentiektől eltérően a közterület-felügyelők munkarendje az általánostól eltérő, 1 havi 
munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidő beosztással.” 
A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.  
 

átvezetése 
megtörtént 

20 0209 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díjakról szóló rendeletét 
felülvizsgálva - a bölcsődében alkalmazandó gondozási térítési díj mértékének 
meghatározására vonatkozóan nem módosítja. Az önkormányzat átvállalja a szülőtől 
(törvényes képviselőtől) az intézményi térítési díj összegét, így 2016. évben a szülő által 
fizetendő intézményi térítési díj összege nulla Ft. Ugyanakkor a Képviselő-testület a 
későbbiekben nem zárja ki az intézményi térítési díj mértékének emelését, amelyről a 
2017. évi költségvetés tárgyalása előtt döntést hoz. 
 

azonnal Balsai J. Intézkedést nem 
igényel 

21 0209 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016/2017. 
nevelési évben a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Vasútsori épületében az általános iskolába 
2016/2017. tanévre felvételt nyert gyermekek helyére nem biztosít óvodáskorú 
gyermekek részére felvételi lehetőséget. Így a Vasútsori óvodában a jelenleg is és a 
következő nevelési évben is óvodai nevelésben ott részesülő gyermeklétszám 
ismeretében, az iskolai felvételi eljárások lezárása után hoz döntést az indítható 
csoportszámokról. 
 

azonnal Villám Zs. Kt. hat. kivonatot 
megkapta az 
óvodavezető 

22 0209 1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Klenity I területen kialakított 12 
db (411/1-12 hrsz), önkormányzati tulajdonú építési telek értékesítését. Az alábbi feltételek mellett:  

 az ingatlanok minimális vételára 20.000 Ft/m
2
, 

 a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal az épület HÉSZ szerinti 
megépítésére és a településvéleményezési eljárás lefolytatására, az eljárásból megfogalmazott 
javaslatok tervbe történő beépítésére. Kötelezettségvállalásának biztosítására a vevő telkenként 
10.000.000 Ft. kártérítési átalány összeget a szerződés aláírásával egyidejűleg letétbe helyez az 
Önkormányzat e célra rendelkezésre álló elkülönített számlájára, 

azonnal Pál J. A pályázat 
lebonyolítva, a 
győztes Családi 

Ingatlan 
Centrummal a 

megbízási 
szerződés 03.18-

án aláírva. 
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 a vevő szerződésszegése esetén a fenti összeg kártérítési átalányként az Önkormányzatot illeti meg, 
minden további bizonyítási eljárás nélkül,  

 amennyiben az ingatlan tovább értékesítésre kerül, és az új vevő a kötelezettséget nem vállalja át, 
úgy a kártérítési átalány összege szintén az önkormányzatot illeti meg.  

 a HÉSZ-nek megfelelő építés esetén az épület minimum 70%-os készültségi fokozatánál, a Főépítész 
nyilatkozata alapján a letétbe helyezett összeg a vevő részére visszajár; 

 
2. Az Önkormányzat az ingatlanokat 1. pontban rögzített feltételek mellett ingatlanközvetítő 

bevonásával értékesíti. A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanügynökség 
pályázat útján történő kiválasztására, és a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval a megbízási 
szerződés aláírására.  

 
3. Az 1. pontban foglaltaknak megfelelő vételi ajánlat esetén a képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert az adásvételi szerződés(ek) megkötésére. 

 

23 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalászi Idősek Klubja (2011 
Budakalász, Táncsics Mihály utca 19.) alapító okiratát a 2016. január 1. napjától hatályos 
jogszabályi változások alapján - a szociális alapszolgáltatás kormányzati funkció szerinti 
megjelölésének változásával, a szakfeladatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül 
helyezésével és a MÁK okirat sablon alkalmazásával - módosítja.  
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 5/1/2016 
okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2009. augusztus 12-én kelt 
alapító okiratot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest 

megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő 

benyújtására. 

 

folyamatos  Villám Zs. MÁK részére 
megküldtük, a 

törzskönyvi 
bejegyzésről a 

határozat  
megérkezett. 

24 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász Város 
Polgármesterének szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 
2016.március 5-től 2016. március 18 -ig  9 nap 
2016. május 11-től 2016. május 27-ig  12 nap 
2016. július 18-tól 2016. július 22-ig   5 nap 

azonnal dr. Papp J. Intézkedést nem 
igényel 
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2016. augusztus 8-tól 2016. augusztus 19-ig 10 nap 
2016. október 19-től 2016. október 21-ig   3 nap 
2016. december 23-2016. december 30-ig  5 nap 

 

25 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 
póttagjává Nagy Andrea Budakalász, Batthyány utca 32. szám alatti lakost választja 
meg. 
 

folyamatos dr. Papp J. Az eskütétel 
megtörtént, 

további 
intézkedést nem 

igényel. 

26 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 2515/1, 2514/14, 
2516/13 és 3223 hrsz.-ú ingatlanokból álló közterületet (jelenleg Határ utca és Határ út) 
átnevezi. A közterületnek a Városhatár utca nevet adja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye, illetve tájékoztassa Budapest, III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatát. 

 

folyamatos Hegyvári J. Az érintett 
hatóságok 
értesítése 

folyamatban van, 
a lakcím-

nyilvántartásban 
lévő adatok 

frissítése 
megtörtént. 

27 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 1589/17 hrsz.-ú 
magánutat elnevezi. Az útnak a Szent László köz nevet adja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye. 

 

folyamatos Hegyvári J. Bejegyzés 
megtörtént, az új 
utcanév táblákat 
megrendeltük. 

28 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keskeny utcában található 
3105/6 hrsz-ú kivett és gazdasági épület (612 m2 térmértékű) megnevezésű ingatlant 
belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (szakhatósági engedély, eljárási díj, földmérői munka kb. 76.600 Ft/ az 
ingatlan tulajdonosa viseli. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 

 

azonnal Hegyvári J. A belterületbe 
csatolás 

megtörtént. 
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29 0225  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete állattartási, közterület foglalási, 
behajtási hozzájárulási ügyekben a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2015. évben 
hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 
folyamatos 

 
Fetterné F. B. 

Intézkedést nem 
igényel 

30 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben a Görkocsi 
Szolgáltató Betéti Társaságnak (2011. Budakalász, Ökörszem u. 20., Görcz Ferenc 
ügyvezető), nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló 
beszámolót elfogadja 

 

folyamatos Fetterné F. B. Intézkedést nem 
igényel 

31 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság átruházott 
hatáskörben 2015. évben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
 

folyamatos Ecseriné G.E. Intézkedést nem 
igényel 

32 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott 
igazgatási hatáskörökben 2015. évben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

folyamatos Ecseriné G.E. Intézkedést nem 
igényel 

33 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló, a határozat mellékletét képező- 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

folyamatos Ecseriné G.E. Beszámoló a 
Kormányhivatal 

részére 
megküldve 

35 0225 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy adásvételi előszerződést majd adásvételi szerződést kössön Karagits Antalnéval a 

tulajdonát képező budakalászi 0178/49 hrsz. alatti ingatlan 336/4.404 tulajdoni 

illetőségére (töredékszámítás miatt 336,26) 9000.-Ft/m2, azaz összesen 3.026.320.-Ft 

vételáron.  

A végleges adásvételi szerződés megkötésére az ingatlan belterületbe vonását követően 

kerül sor, az ennek következtében kialakuló új hrsz.-ú ingatlanra. Az ingatlan vételárát 

az önkormányzat közvetlenül Karagits Antalnét terhelő földvédelmi járulék 

kiegyenlítésével teljesíti.  

A szerződéskötés költségei az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére 

(Klenity ingatlanvásárlás) történik. 

folyamatos Hegyvári J. Szerződéskötés 
folyamatban. 
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