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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Jelen előterjesztés a Képviselő-testület 2016. március 31. és 2016. július 12. közötti időszakban 
a Képviselő-testületi üléseken hozott határozatait és a végrehajtásukról szóló rövid 
beszámolót tartalmazza.  
 
 

 
Határozati javaslat 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31. és 2016. július 12-ig 
terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. A 
Képviselő-testület a 123/2016.(VII.12.) számú határozat végrehajtási határidejét 2016. 
december 31-ig meghosszabbítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
Budakalász, 2016. szeptember 20.  
  
 
 

Rogán László 
polgármester 
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Lejárt határidejű határozatok  2016.03.31. – 2016.07.12. 

 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

36 0331 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 17 év határozott idejű 
bérleti szerződést köt a Budakalász Férfi Kézilabda Club (2011 Budakalász, Omszk Park 1., 
képviseli: Hajdu Gábor elnök) szervezettel. A szerződés alapján a Budakalász Férfi Kézilabda Club 
bérbe veszi a Budakalász, Omszk park 1861/21 hrsz.-on található Budakalászi Sportcsarnok 
nyugati oldalán lévő, ún. uszoda-torzó területét és az attól nyugati irányba eső, mindösszesen 7 
508,83 m2 területsávot, a jelen határozat mellékletét képező grafikus lehatárolás szerint. 
Budakalász Város Önkormányzata, mint tulajdonos a bérleti szerződés részeként hozzájárul 
ahhoz, hogy a Budakalász Férfi Kézilabda Club a bérelt területen sportcélú bővítést hajtson 
végre, nevesítetten az egykori uszoda-torzó felőli oldalon öltözősor kialakításával, továbbá 
nyitott teniszpályák megvalósításával.  

A Képviselő-testület továbbá úgy határoz, hogy a Budakalász Munkás Sport Egyesület (2011 
Budakalász, Omszk park 3. képviseli: Sárosi Tibor) szervezettel 17 év határozott idejű ingyenes 
használati szerződést köt. A szerződés alapján a Budakalász Munkás Sport Egyesület jogosult az 
Omszk park 1861/21 hrsz-on lehatárolt 7456 m2 területet sportcélú fejlesztésre/műfüves 
focipálya létrehozására használni.  
A BMSE az ingyenes használatába kerülő területrészen köteles a BSC részére 2016. december 31. 
napjáig terjedő hatállyal 1000 nm területrészt biztosítani, kézilabda pálya kialakítása céljából.  
Amennyiben a fenti határideig a BSC a fejlesztést nem kezdi meg, úgy területhasználati 
jogosultsága megszűnik, ellenkező esetben a BMSE - vel  azonos feltételek mellett jogosult 
területhasználati megállapodást kötni az Önkormányzattal, a BMSE használati szerződése pedig 
értelemszerűen módosul. 
A szerződések  megkötésének előfeltétele a BSC elnöke által aláírt, a fenti határozatot 
tudomásul vevő nyilatkozat. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés és a használati szerződés 
aláírására.  

 

azonnal dr. Udvarhelyi I. A szerződés 
aláírására sor került. 

37 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulási Tanácsának a 2/2016.(II.10.) számú határozatával módosított és 
elfogadott társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező Társulási 
megállapodás aláírására. 

azonnal Villám ZS. A kt. határozatot 
továbbítottuk, a 

Társulási 
megállapodás 

aláírva. 

38 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sugár utcában található 3030/3 hrsz-u folyamatos Hegyvári J. A belterületi 
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kivett út megnevezésű ingatlant (125 m2), belterületbe csatolja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljáráshoz szükséges dokumentumok aláírására. Az 
eljárással kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartalmazza 

 becsatolás 
folyamatban van 

39 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 2525/20 hrsz.-ú közterületet 
elnevezi. A közterületnek a Berkenye utca nevet adja. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 

azonnal  
Hegyes T. 

Folyamatban 

40 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat melléklete szerint, az 
Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét 

2016. 
március 31. 

 

Hegyvári J. Közbeszerzési 
hatóságnak 

megküldve, további 
intézkedést nem 

igényel 

41 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 16. és 2016. február 25-ig 
terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 
igényel 

42 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-5.3.2-15 kódjelű „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Pest megyében” pályázati lehetőséget kihasználva az önkormányzat a 
település HÉV megállóiban, az Alsó-Kalászi megállóban a Vasútsor K-i és Ny-i oldalán, valamint a 
Lenfonó megálló és Pomázi út közötti területen, kizárólag önkormányzati tulajdonú területeken 
P+R parkoló építésének költségeire pályázati kérelmet nyújt be. A támogatás önrészt nem igényel, 
100%-os intenzitású. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az építési tervek 
megrendelésére, az építési hatósági engedélyezési kérelem benyújtására és a pályázati 
dokumentáció határidőre történő benyújtására. 

 

 

2016. május 31. Villám Zs. a pályázati 
dokumentáció 

benyújtva 

43 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-6.1.1-15 kódjelű „Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati lehetőséget kihasználva az 
önkormányzat a Vasútsori Óvoda területén 3 csoportos óvoda megépítésének költségeire pályázati 
kérelmet nyújt be. A támogatás önrészt nem igényel, 100%-os intenzitású. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert az építési tervek megrendelésére, az építési hatósági engedélyezési 
kérelem benyújtására és a pályázati dokumentáció határidőre történő benyújtására. 

 

2016. május 31. Villám Zs. a pályázati 
dokumentáció 

benyújtva 

44 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő önkormányzati pályázati 
projektek állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

azonnal Villám Zs. intézkedést nem 
igényel 

45 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 0135/28 hrsz-ú ingatlanon a 
Soproniné Molnár Judittal jelenleg fennálló osztatlan közös tulajdon megszűntetéséhez. A 
megszűntetés érdekében a fenti ingatlanért csere ügylet keretében felajánlja a 299/106. hrsz. alatt 

azonnal Pál J. Az ügylet lezajlott, 
földhivatali 
bejegyzés 
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nyilvántartott építési telket, és hozzá 8 millió Ft megfizetését. A felek az ügylet ügyvédi költségét 
közösen, 50-50%-os arányban viselik. A vevő kötelezettsége a vételár megfizetését követően a 
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének biztosítása annak minden 
költségével együtt. 

Az előirányzat és forrás az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 13. beruházások 
tábla 1. során rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ügylet során keletkező szerződések és egyéb 
dokumentumok aláírására.   

 

megtörtént. 

46 0331 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Budakalász, 4159/2-
4159/6 hrsz.-ú ingatlanokon megvalósítandó lakások építését követően a H. Conzept Ingatlan Kft. 
(2000 Szentendre, Táncsics u. 10. képviselője, Cernic Gitta Izabella)-Építettő saját költségén, 
legfeljebb bruttó 10.000.000.- Ft értékben, saját forrásból felújítsa a Kőbányai út Budai út és Árok 
utca közti szakaszát. A Képviselő-testület hozzájárul  ahhoz, hogy a 0129/1 hrsz.-ú ingatlanon 
található hulladékot, a hulladék szállítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása 
mellett az Építtető saját költségén elszállítassa, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a fent nevezett 
Építtető az Önkormányzat tulajdonában lévő 0129/1 hrsz.-ú ingatlan közlekedési területként 
szabályozott részén fásított, 26 férőhelyes parkolót alakítson ki, valamint hogy az utat szilárd 
burkolattal lássa el, figyelembe véve az Önkormányzat által készíttetett felújítási terveket, illetve 
hogy a 0129/1 hrsz-ú földrészlet leendő parkolók és a patak közötti területének növényzetét 
rendezze a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi szakembereinek útmutatásának megfelelően. 
Az útfelújításokkal, valamint a parkoló építéssel kapcsolatosan építtetőt terheli a szükséges 
engedélyek, hozzájárulások beszerzése, valamint a kivitelezés kapcsán szükséges 
közműegyeztetések lefolytatása csakúgy, mint az útfelújítás során esetlegesen bekövetkező károk 
elhárítása. Az új útszakasz megépítésére, a hulladék elszállítására és a parkoló kialakítására, a 
lakások használatbavételi engedélyének kézhezvételét követő 1 hónapon belül kerül sor.  
Ezen kötelezettségek biztosítására a jogerős építési engedély kézhezvételét követő 15 napon belül 
az Építtető 10 millió forintot letétbe helyez az Önkormányzat bankszámlájára. A fenti határidő 
elmulasztása esetén az Építtető hozzájárul ahhoz, hogy általa letétbe helyezett 10 millió forintból 
az Önkormányzat a fenti feladatokat maga elvégeztesse. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieket tartalmazó megállapodást 
készíttesse elő és írja alá. 

 

azonnal  Hegyvári J. Telekalakítás 
folyamatban van 

47 0412 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat jogi 
harmonizációjára beérkezett, a határozat mellékletét képező véleményekkel és az azokra adott 
tervezői válaszokkal egyetért. 

azonnal Varga R. A tájékoztatás 
megtörtént. 
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a tervezőt és az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt. 

 

48 0428 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező – Budakalász Város közigazgatási területének felhasználását meghatározó tervet jelentő - 
alábbi két tervlapot: 

- Településszerkezeti tervlap I. Területfelhasználási terv M=1:10.000 
- Településszerkezeti tervlap II. Védelmek és korlátozások tervlap M=1:10.000 
és a hozzájuk tartozó, Budakalász Város Településszerkezeti tervének leírása c. dokumentációt. 
A településszerkezeti terv a megállapítástól számított 30. naptól érvényes és alkalmazandó. 
Mellékletek: 
- Településszerkezeti tervlap I. Területfelhasználási terv M=1:10.000 
- Településszerkezeti tervlap II. Védelmek és korlátozások tervlap M=1:10.000 
- Településszerkezeti terv leírása 
 

azonnal Varga R. Intézkedést nem 
igényel. 

49 0428 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a településen keletkező 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásáról szóló Szolgáltatási Szerződést. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 

 

azonnal Fetterné F. B. szerződés aláírása 
mindkét fél részéről 

megtörtént 

50 0428 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a város területén képződő 
kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződést. A testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására.  

 

azonnal Fetterné F. B. szerződés aláírása 
mindkét fél részéről 

megtörtént 

51 0428 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2. számú 
háziorvosi körzetet ellátó dr. Török Zsolt háziorvos 2016. szeptember 1. napjától a praxis jogát 
átadja, azt értékesítse dr. Pető István orvos részére. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy dr. 
Pető István a körzet ellátásában alkalmazott orvost is igénybe vesz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy dr. Pető István (lakcím: 2014 Csobánka, 
Ady Endre u. 51.) Budakalászon történő háziorvosi tevékenysége ellátásáról szóló előszerződést 
aláírja.  

 

azonnal Villám Zs. az előszerződés 
aláírása mindkét fél 
részéről megtörtént 

52 0428 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keskeny utcában található 3105/4 
hrsz-ú művelés alól kivett (604 m2) ingatlant 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 tulajdonos viseli. 

azonnal Hegyvári J. Rendezve van 
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A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az eljáráshoz szükséges dokumentumok aláírására.  

 

53 0428 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keskeny utcában található 3105/5 hrsz-
ú művelés alól kivett és gazdasági épület (502 m2) 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/ ingatlan) a tulajdonos viseli. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az eljáráshoz szükséges dokumentumok aláírására.  

 

azonnal Hegyvári J. Rendezve van 

54 0428 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lupa Egyesület 2015. évre 
vonatkozó elszámolását. 

 

azonnal Pál J. Intézkedést nem 
igényel 

55 0505 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Szentendrei Tankerülete által 2016. április 22-én kezdeményezett, Kalász Suli Általános 
Iskolát érintő intézményátszervezés tényét, a maximális tanulólétszám 476 főről 500 főre emelését 
tudomásul veszi. Ugyanakkor felhívja a KLIK figyelmét, hogy a férőhelybővítéssel együtt járó 
személyi és tárgyi feltételek hiánytalan biztosítása mellett elengedhetetlenül szükséges a városi 
szintű az általános iskolai hálózat fejlesztése, bővítése. Az iskolák évenkénti férőhelybővítése az 
intézményekben túlzsúfoltságot eredményez, a mozgástér hiánya, az egyéb infrastrukturális 
helyiségek (mosdó, mellékhelyiségek, öltözők, ebédlő) befogadó képességének szűkössége pedig az 
oktató-nevelő munka minőségének, színvonalának csökkentését eredményezi. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete különösen időszerűnek, indokoltnak és 
szükségszerűnek tartja egy új köznevelési intézmény Budakalászon történő építését. 

 

azonnal Villám Zs. a Kt. határozat a 
KLIK Szentendrei 

Tankerület részére 
továbbítva 

56 0505 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja a „Telepi Óvoda energetikai és gépészeti felújítása” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Telepi Óvoda energetikai és gépészeti felújítása” címen 
kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Mészáros Épületgépészeti, Építőipari Kivitelező és 
Kereskedelmi Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9. ), az ajánlati ár 47.241.124 Ft + Áfa, azaz nettó 
negyvenhétmillió kettőszáznegyvenegyezer százhuszonnégy forint, a teljesítés vállalt időtartama 
106 nap, a vállalt jótállás 2 év. 
Az eljárásban részt vevő további két ajánlattevő, a DYM-CAT BAU Kft. és a StoneDecor Kft. nem 
adott a feltételeknek megfelelő végső ajánlatot, így ajánlatuk érvénytelen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására a Mészáros Épületgépészeti, Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.-vel.  

 

azonnal Hegyvári J. A közbeszerzési 
eljárás lezárult. A 

kivitelezés 
folyamatban van. 
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57 0524 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15 kódjelű 
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati program keretén 
belül a „Budakalász, Nyitnikék Óvoda Vasútsori épületének (2011 Budakalász, Vasútsor 7., hrsz: 
2273.)  újjáépítése” címmel három csoportos óvoda építésére pályázatot nyújt be.  
A megvalósítandó projekt  
A támogatási igény, a tervezett beruházás beruházási - a támogatás szempontjából elszámolható  - 
bekerülési költsége bruttó: 299.963.066 Ft. 
A támogatás szempontjából el nem használható költség, saját erő (forgó eszközök) költsége: bruttó 
3.344.812 Ft, amelynek összegét a VEKOP-6.1.1-15 forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén 
a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten biztosítja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

 

2016. május 31. Villám Zs. a pályázati 
dokumentáció 

benyújtva 

58 0524 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-5.3.2-15 kódjelű 
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” pályázati program keretén belül Budakalász 
utazási körülményeinek javítása érdekében a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budakalászon” 
címmel pályázatot nyújt be, a városban létesítendő P+R parkolók és kerékpártárolók építésére.  
A megvalósítandó projektek helyszíne és tartalma:  

Budakalász, „Lenfonó” HÉV állomás melletti parkban (Budakalász, 1236/15 hrsz): 

 A jelenlegi park területén intenzíven növényesített, térkő burkolatos, napelemes 
térvilágítású, 44 férőhelyes P+R személygépjármű parkoló, valamint 12 férőhelyes kerékpártároló 
létesítése. 

„Budakalász” Hév állomásnál, a vágányok két oldalán (Budakalász 1236/10, 1236/11 és 2116 
hrsz.):     

 A vágányoktól keletre eső 2116 és 1236/10 hrsz.-ú területen fásított, térkő burkolatos, 
napelemes térvilágítású, 22 férőhelyes P+R személygépjármű parkoló, valamint 12 férőhelyes 
kerékpártároló létesítése. 

 A vágányoktól nyugatra eső 1236/11 hrsz.-ú területen fásított, térkő burkolatos, napelemes 
térvilágítású, 12 férőhelyes P+R személygépjármű parkoló, valamint 6 férőhelyes kerékpártároló 
létesítése. 
A támogatási igény, a beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége bruttó: 
78.478.139 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.  

 

2016. május 31. Villám Zs. a pályázati 
dokumentáció 

benyújtva 

59 0524 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a NIF Zrt. ellen folyó perben kialakult egyezségi javaslatot, és azzal összefüggésben 
az alábbi döntést hozta: 
Azt a javaslatot, amely szerint Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad felhasználású 

azonnal dr. Udvarhelyi I. A határozat 
továbbítva 
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pénzeszközként, és megépül a Budakalászt elkerülő út északi szektora 2020-ig, míg fennmaradó 
(nyugati) szektora építésére egyáltalán nem kerül sor, ennek fejében a folyamatban lévő peres 
eljárást megszünteti, a 2008-ban aláírt, az M0-autóút és a Megyeri-híd építése miatt Budakalászt 
érő káros hatások állami ellentételezésére irányuló szerződést lezártnak és teljesítettnek tekinti, 
támogatja. Az elkerülő út elmaradó, nyugati szektorát érintő változásokat Budakalász Város 
Önkormányzata településrendezési eszközein átvezeti. 

 

60 0524 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a NIF Zrt. ellen folyó perben kialakult egyezségi javaslatot, és azzal összefüggésben 
az alábbi döntést hozta: 
Azt a javaslatot, amely szerint Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad felhasználású 
pénzeszközként, amelyből épül egy 16 tantermes iskola, a létesítmény bekerülési költségein felül 
megmaradó összeget Budakalász szabadon felhasználhatja, és megépül a Budakalászt elkerülő út 
északi szektora, míg fennmaradó (nyugati) szektora építésére egyáltalán nem kerül sor, ennek 
fejében a folyamatban lévő peres eljárást megszünteti, a 2008-ban aláírt, az M0-autóút és a 
Megyeri-híd építése miatt Budakalászt érő káros hatások állami ellentételezésére irányuló 
szerződést lezártnak és teljesítettnek tekinti, támogatja. Az elkerülő út elmaradó, nyugati szektorát 
érintő változásokat Budakalász Város Önkormányzata településrendezési eszközein átvezeti. 

 

azonnal dr. Udvarhelyi I. A határozat 
továbbítva 

61 0524 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a NIF Zrt. ellen folyó perben kialakult egyezségi javaslatot, és azzal összefüggésben 
az alábbi döntést hozta: 

Azt a javaslatot, amely szerint Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad felhasználású 
pénzeszközként, amelyből épül egy 16 tantermes iskola, a létesítmény bekerülési költségein felül 
megmaradó összeget az NFM a Budakalászt elkerülő út északi szektora megépítésének költségeibe 
betudja, ennek fejében a folyamatban lévő peres eljárást megszünteti, a 2008-ban aláírt, az M0-
autóút és a Megyeri-híd építése miatt Budakalászt érő káros hatások állami ellentételezésére 
irányuló szerződést lezártnak és teljesítettnek tekinti, nem támogatja. 

 

azonnal dr. Udvarhelyi I. A határozat 
továbbítva 

62 0524 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a NIF Zrt. ellen folyó perben kialakult egyezségi javaslatokat, és azokkal 
összefüggésben a döntéseket külön-külön határozatban meghozta. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy  

- az Önkormányzat álláspontját a fentiek szerint képviselje,  
- abban az esetben, amennyiben Magyarország Kormánya Budakalász Város Önkormányzata 

által támogatott formájú megoldási javaslatot 2016. június 6. napjáig elfogadja, az NFM és a NIF 
Zrt. ellen folyamatban lévő peres eljárásokat szükség szerint szüneteltesse. A folyamatban lévő 

azonnal dr. Udvarhelyi I. a szerződés 
megkötése 

folyamatban van, az 
álláspontok 
egyezőek.  
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peres eljárások megszüntetésére kizárólag akkor kerül sor, amennyiben a brt. 2 Mrd. Ft összeg 
Budakalász Város Önkormányzat bankszámlájára beérkezik. 

 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott, külön számlán kezelt pénzösszeggel 
2018.12.31-ig tételesen elszámol a Magyar Állam felé. A szabad felhasználású összeget az 
Önkormányzat az M0 káros környezeti hatásainak csökkentése érdekében elsősorban út- és 
járdaépítésre, park és zöldfelület fejlesztésre, valamint rekreációs célokra kívánja fordítani. 
A határozatokban megfogalmazott egyezségi javaslatok egyike sem használható fel a folyamatban 
lévő perekben, amelyekkel kapcsolatosan az Önkormányzat jogi álláspontját a már beterjesztett 
keresetlevelek tartalmazzák. Peren kívüli egyezségi ajánlatát Budakalász Város Önkormányzata 
2016. szeptember 1. napjáig tartja fenn. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
ezen időpontig az NFM és a NIF Zrt. szervezetekkel az Önkormányzat által támogatott tartalmú 
megállapodást aláírja.  

 

63 0531 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Polgármesteri keret 1. 
negyedéves felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

azonnal Balsai J. Intézkedést nem 
igényel 

64 0531 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében a Polgármester részére betervezett jutalom összegéből 3 havi 
bérének megfelelő 1.570 500,- Ft összeg kifizetését elrendeli.  

azonnal Balsai J. Számfejtést 
követően a jutalom 

átutalása 
megtörtént 

65 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi összevont 
(konszolidált) beszámolóját a határozat 1-6. mellékletei alapján az alábbi főszámoknak 
megfelelően elfogadja: 

Összevont (konszolidált) költségvetési kiadások összege:   1 828 653 E Ft 
Összevont (konszolidált) költségvetési bevételek összege:   1 971 442 E Ft 
Összevont (konszolidált) finanszírozási kiadások összege:        15 855 E Ft 
Összevont (konszolidált) finanszírozási bevételek összege:                  290 192 E Ft 
Összevont (konszolidált) mérlegfőösszege:    9 008 902 E Ft 
Összevont (konszolidált) mérleg szerinti eredménye:                     85 777 E Ft. 

 

azonnal Balsai J. Intézkedést nem 
igényel 

66 0531 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatnál 2015. évben 
elvégzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja 

azonnal Balsai J. Intézkedést nem 
igényel 

67 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. évi központi 
költségvetésről szóló törvény szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” az önkormányzat pályázatot nyújt be az alábbi tartalommal:  

A megvalósítandó projekt tartalma:  

2016. június 2. Villám Zs. a pályázati 
dokumentáció 

benyújtva 
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- Önkormányzati tulajdonú és fenntartású bölcsőde felújítása  

- Önkormányzati tulajdonú és fenntartású járda felújítása  
 
A beruházással érintett épület, ingatlan pontos címe:  
Budakalászi Bölcsőde:  2011 Budakalász, Budai út 10., 1700/3 hrsz.  
Belterületi járda:   2011 Budakalász, Szentendrei út,  1291/19 hrsz és 1598 hrsz. 
Támogatási igény:   bruttó 45.213.866 Ft  
Saját erő:    bruttó 18.192.082 Ft 
Összes beruházási költség:  bruttó 63.405.948 Ft 

A Képviselő-testület a beruházásokhoz szükséges önrész - bruttó 18.192.082 Ft, azaz bruttó 
tizennyolc millió egyszázkilencvenkettőezer nyolcvankettő forint - összegének fedezetét a 2016. évi 
költségvetési rendelet 11.sz. mellékletének 4. sorából, a „Pályázat önrész” terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és 
benyújtására. 

68 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 3544/202 hrsz.-ú közterületet 
elnevezi. A közterületnek az Orom utca nevet adja. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

azonnal Hegyes T. Folyamatban 

69 0531 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalász, 4118/13 hrsz.-ú 
közterületet elnevezi. A közterületnek a Téglási András utca nevet adja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye. 

azonnal Hegyes T. folyamatban 

70 0531 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalászi Suli és Zeneiskola tanáraiból, 
növendékeiből álló Kamp János Kapelle 2016. augusztus 8-12. között Kisorosziban megvalósuló 
felkészülési táborának költségeire 100.000 Ft támogatást nyújt. A támogatás célja a város 
kulturális, zeneművészeti értékeinek elismerése és a növendékek fejlődésének támogatása. A 
támogatás címzettje a Kalászi Iskoláért Alapítvány, kedvezményezettje a Kamp János Kapelle. A 
támogatás finanszírozásához az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 11. melléklet 
1. sor „Polgármester rendelkezési kerete” biztosít fedezetet.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

szerződéskötés 
2016. június 30. 

napjáig 

Villám Zs. a támogatási 
megállapodás 

aláírása megtörtént 

71 0531 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakalászi Közmű 
Üzemeltető Kft. v.a. 2016.02.14-i éves beszámolóját, 130.432 eFt-os mérleg főösszeggel és 6.199 
eFt veszteséggel. Felhatalmazza a végelszámolót a beszámoló közzétételére. 

2016.06.30. Pál J. Megtörtént 

72 0531 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. tulajdonosi jogainak 
gyakorlójaként úgy határoz, hogy  

 a Kaláz Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság állapotáról, valamint a folyamatban lévő 
ügyekről szóló tájékoztatását elfogadja és a megtett intézkedéseket jóváhagyja.  

 a gazdasági társaság 2015. évre vonatkozó beszámolóját (ezer forintban) 449.875 Ft. 

azonnal dr. Udvarhelyi I. a határozat a Kaláz 
Kft megküldve 
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mérlegfőösszeggel, (ezer forintban) -21. 407 Ft., mérleg szerinti eredménnyel, illetve a 
beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat, a gazdasági társaság 2016-es üzleti tervét a 
megismert formában jóváhagyja, 
a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának mandátumát 5 évre megújítja, (a Felügyelő Bizottság 
elnöke Kaltner Károly, tagjai Tolonics István és Horváth Erzsébet). 

73 0531 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Budakalász 2015. évi működéséről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

azonnal  Villám Zs. a Kt. határozat 
továbbítása 
megtörtént 

74 0531 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat 2015. évi működéséről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

azonnal Villám Zs. a Kt. határozat 
továbbítása 
megtörtént 

75 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Budakalászért Emlékérem” 
kitüntetést érdemeinek elismeréséért PÁRTAI LUCIA részére adományozza. 
 

2016.08.20. Villám Zs. a díj átadása 2016. 
augusztus 20-án 

átadva 
 

78 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Budakalász Kiváló 
Pedagógusa” címet érdemeinek elismeréséért MARTINI ANDRÁSNÉ tanárnőnek, a 
Szentistvántelepi Általános Iskola pedagógusa részére adományozza. 
 

2016.06.01. Villám Zs. a díj átadása a városi 
Pedagógus napon 

megtörtént 

79 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „dr. Milosevits Péterné - 
Budakalász Közoktatásáért” díjat érdemeinek elismeréséért DÉVAINÉ SZABÓ MÓNIKA tanárnőnek, 
a Kalász Suli Általános Iskola igazgató-helyettese részére adományozza.  
 

2016.06.01. Villám Zs. a díj átadása a városi 
Pedagógus napon 

megtörtént 

80 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Budakalász Sportjáért” díjat 
érdemeinek elismeréséért BENCZE JÁNOS, a BMSE elnökségi tagja részére posztumusz 
adományozza. 
 

2016.08.20. Villám Zs. a díj átadása 2016. 
augusztus 20-án 

átadva 
 

81 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Budakalászi Polgárok 
Egészségéért” díjat érdemeinek elismeréséért RAKICS ISTVÁNNÉ, az Egészségklub vezetőségi tagja 
részére adományozza. 
 

2016.06.16. Villám Zs. a díj átadása a városi 
Semmelweis napon 

megtörtént 

82 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Köztisztviselői díjat” 
érdemeinek elismeréséért DR. PAPP JUDIT aljegyző részére adományozza. 
 

2016.07.01. Villám Zs. a díj átadása a városi 
Köztisztviselői 

napon megtörtént 

83 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Budakalász Kultúrájáért” díjat 
érdemeinek elismeréséért UTTONÉ OCHODNICZKI VANDA, a Kós Károly Művelődési ház 

2016.08.20. Villám Zs. a díj átadása 2016. 
augusztus 20-án 
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munkatársa részére adományozza. 
 

átadva 
 

84 0531 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Kalászi Pajzs Érdemérem” 
díjat érdemeinek elismeréséért BARNA SZABOLCS rendőr főtörzsőrmester, a település körzeti 
megbízottja részére adományozza. 
 

2016.08.20. Villám Zs. a díj átadása 2016. 
augusztus 20-án 

átadva 
 

87 0603 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEHOP 5.2.9. 
azonosító számú „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló 
energiaforrás hasznosítására” elnevezésű pályázati program keretén belül a „Energetikai 
beruházások Budakalászon” címmel négy önkormányzati épület - Kalász Suli Általános Iskola 
konyha-étkező (Fabró-ház), Idősek Klubja, Polgármesteri Hivatal „A” és „B” épületének - 
energetikai fejlesztésére, korszerűsítésére pályázatot nyújt be.  
A támogatási igény, a tervezett beruházás bekerülési költsége bruttó: 64 716 461 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására, valamint 
a pályázat előkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás azonnali megindítására.  
 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására az APPTENDER ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ 
ÉS PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT.-t bízza meg, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés és a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 

2016. június 03. Villám Zs. a szerződés aláírása 
megtörtént 

88 0623 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja az 
„Energetikai beruházások Budakalászon” címen kiírt közbeszerzési eljárást. 
 A Képviselő-testület megállapítja, hogy az „Energetikai beruházások Budakalászon”címen kiírt 
közbeszerzési eljárás 1. részének - Építészeti munkák: tető- és minden oldali homlokzatszigetelés, 
külső nyílászárócserék elvégzésének - nyertese a Mészáros Épületgépészeti Építőipari és 
Kereskedelmi Kft.  (Székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.), az ajánlati ár 35 370 947 Ft + Áfa, 
azaz nettó harmincötmillió-háromszázhetvenezer-kilencszáznegyvenhét forint + Áfa, a teljesítés 
vállalt időtartama 75 nap.   
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az „Energetikai beruházások Budakalászon”címen 
kiírt közbeszerzési eljárás 2. részének - a minden épületre kiterjedő napelemes rendszer telepítése 
- nyertese a GoodWill Energy  Kft.  (Székhelye: 1162 Budapest, Timur u. 74.), az ajánlati ár 
11 061 400 Ft + Áfa, azaz nettó tizenegymillió-hatvanegyezer-négyszáz forint + Áfa, a teljesítés 
vállalt időtartama 30 nap. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a 
beruházásra vonatkozó és szükséges vállalkozási szerződéseket aláírja. 

azonnal Villám Zs. a vállalkozási 
szerződés aláírása 

megtörtént 

89 0623 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja a „Térfigyelő rendszer kiépítése” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  

azonnal Hegyvári J. A közbeszerzési 
eljárás lezárult, a 
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A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Térfigyelő rendszer kiépítése” címen kiírt közbeszerzési 
eljárás nyertese az Aspex Consulting Kft. (3200 Gyöngyös, Zöldfa u. 12.), az ajánlati ár 23.621.602 
Ft + Áfa, azaz nettó huszonhárom millió hatszázhuszonegy-ezer hatszázkettő forint + Áfa, a 
teljesítés vállalt időtartama 80 nap, a vállalt jótállás 24 hónap. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására az Aspex Consulting Kft. -vel.  
 

kivitelezés 
folyamatban van. 

90 0623 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a 
„Hegyalja utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Hegyalja utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési eljárás 
nyertese a Derby 2000 Kft. (2011 Budakalász, Holló u. 43.), az ajánlati ár 28.000.000 Ft + Áfa, azaz 
nettó huszonnyolc millió forint + Áfa, a teljesítés vállalt időtartama 70 nap, a vállalt jótállás 48 
hónap. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására a Derby 2000 Kft.-vel.  

azonnal Hegyvári J. A közbeszerzési 
eljárás lezárult, a 

kivitelezés 
folyamatban van.   

91 0623 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás biztosítása 
érdekében 2016. szeptember 1. napjától szerződést köt AQUA MEDICAMENTOSA PRIMA 
Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 2014 Csobánka, Ady Endre u. 51., cégjegyzékszáma: 
13-09-181129; adószáma: 25556591-1-13) képviseletében DR. PETŐ ISTVÁN háziorvossal (ÁNTSZ 
azonosító sz.: 130091405) a Budakalász Város közigazgatási területén lévő 24/2002.(XII.18.) sz. 
önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében körülírt 2 sz. háziorvosi körzet egészségügyi 
alapellátásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 

azonnal Villám Zs. a feladat-ellátási 
szerződés aláírása 

megtörtént 

92 0623 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat javítását 
határozza el. A testület felhatalmazza a polgármestert a Helyi Építési Szabályzat javításához 
szükséges eljárás lefolytatására. 

azonnal Varga R. A javítás és a 
javítások elfogadása 

megtörtént. 

94 0630 1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a 4203, 4204, 45 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítését. Az alábbi feltételek mellett:  

 az ingatlanok értékesítésére kizárólag együtt kerülhet sor, 

 a területen legfeljebb 30 telek alakítható ki, és telkenként 1 lakóház építhető, 

 az ingatlanok együttes minimális vételára bruttó 220.000.000 Ft, 

 a vevő vállalja a teljes vételár megfizetését 2016.12.31-ig. 

 a vevő vállalja a területen építési telkek kialakítását a beépítési terv szerint, a teljes 
közművesítést (villany, vezetékes gáz, csatorna és víz), a területen a kialakításra kerülő utak 
szilárd burkolattal történő ellátását, és a vízelvezetést, 

 a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal a terület Főépítész 
által elkészített beépítési terv teljes körű betartására, továbbá a HÉSZ övezeti és egyéb 

azonnal  Pál J. Pályázatok 
beérkezési 

határideje lejárt, 1 
érvényes pályázat. 

Szerződéskötés 
várható ideje: aug.2. 
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előírásai szerinti kivitelezésre. Kötelezettségvállalásának biztosítására a vevő a kialakításra 
kerülő ingatlanokon összesen 70 millió Ft. Önkormányzat javára történő jelzálogjog 
bejegyzésére vállal kötelezettséget, 

 a vevő szerződésszegése esetén a fenti jelzálogjog érvényesítésre kerül kártérítési átalányként 
az Önkormányzat részére, minden további bizonyítási eljárás nélkül,  

 a beépítési tervnek és HÉSZ-nek megfelelő építés esetén, amennyiben legalább 18 ingatlan 
készültségi foka eléri a 70%-os készültséget a Főépítész nyilatkozata alapján jelzálogjog 
törlésre kerül; 

2. Az Önkormányzat az ingatlanokat 1. pontban rögzített feltételek mellett nyílt pályázat 
kiírásával értékesíti Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete 
előírásai szerint, és az Önkormányzat saját honlapján kívül 2 további internetes szakportálon 
megjelenteti a pályázati felhívást. A pályázat bármely okból érvényteleníthető, amennyiben az 
Önkormányzat érdekei azt indokolják. A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a 
vevő pályázat útján történő kiválasztására, és a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval az 
adásvételi szerződés aláírására.  

 

95 0630 Budakalász Város Képviselő-testülete a kiírt pályázatra beérkezett ajánlata alapján az MNS WEB 
Szolgáltató Kft. (2013 Pomáz, József A. u. 26.) 40 millió Ft-os vételi ajánlatát elfogadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert az előszerződés, majd az adásvételi szerződés aláírására. Az 
adásvételi szerződés készítésének és az ingatlan tulajdonba vételének költségei a vevőt terhelik. 
Szerződés megkötése a határozat kihirdetését követően 3 hónapon belül  

Szerződés 
megkötése a 
határozat 
kihirdetését 
követően 3 
hónapon belül  

 

Pál J. Előszerződés 
aláírása megtörtént. 

96 0630 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete birtokközpontot alakít ki a 0137/16 hrsz.-ú és 
a 058/417 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági hasznosítású ingatlanokból azzal, hogy 
a beépíthetőség maximális mértéke a 0137/16 hrsz.-ú ingatlanon kerül kihasználásra.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljáráshoz szükséges dokumentumok 
aláírására és a szükséges földhivatali eljárás lefolytatására. 
 

folyamatos Hegyvári J. A földhivatali 
bejegyzés 

folyamatban van. 

97 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi 3567 hrsz-ú, 1526 m2 
területű zártkerti művelés alól kivett ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes költséget, 
(eljárási díj, földmérői munka kb. 70 e Ft) a tulajdonos viseli. 
Belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa a földrészlet 13,763 
százalékának megfelelő pénzbeli megváltást: összesen 2.100.234,-Ft-ot az önkormányzat 
Prekoberdo területrendezésre elkülönített számlájára befizeti. A befizetést legkésőbb 2017. 12. 31-

 
folyamatos 

 
Hegyvári J. 

folyamatban van 
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ig kell teljesíteni. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 

98 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyümölcs utcában található 3065 hrsz-
u művelésből kivett (1275 m2 térmértékű), 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. 

folyamatos Hegyvári J. folyamatban van 

99 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keskeny utcában található 3105/7 hrsz-
ú kivett és gazdasági épület  (611 m2),  ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes költséget, 
(szakhatósági engedély, eljárási díj, földmérői munka kb. 70.000 Ft) az ingatlan tulajdonosa viseli. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 

folyamatos Hegyvári J. folyamatban van 

100 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sugár utcában található 3030/5  hrsz-ú, 
zártkerti művelésből kivett ingatlant belterületbe csatolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 

folyamatos Hegyvári J. folyamatban van 

101 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sugár utcában található 3083/1, és 
3083/2 hrsz-ú, művelésből kivett ingatlanokat belterületbe csatolja. Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 

folyamatos Hegyvári J. folyamatban van 

102 0630 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi hrsz-ú közterületeket elnevezi.  
- 3544/257 hrsz. :  Som utca 
- 3544/247, 3544/233 hrsz.: Levendula utca 
- 3544/241, 3556/5 hrsz.: Kamilla utca 
- 3544/226 hrsz.: Boróka köz 
- 3544/212 hrsz.: Menta köz 
- 3541/10 hrsz.: Orom utca 
- 3544/259 hrsz.: Körömvirág köz 
- 3544/271 hrsz.: Zsálya utca 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az új elnevezés földhivatali bejegyzésével 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

folyamatos Hegyes T. folyamatban 

103 0630 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 36/2016. (III.31.) Kt. 
határozatában a Bérbevevő személye a Budakalász Kézilabda Zrt.-re (2011 Budakalász, Omszk Park 
1., képviseli: Horváth István vezérigazgató) módosul, ezt a gazdasági társaságot illetik meg a 
határozatban foglalt jogok és terhelik a határozatban rögzített kötelezettségek. A Képviselő-
testület hozzájárul, hogy a gazdasági társaság elnevezésében a „Budakalász” nevet használja, a cég 
székhelyeként az Omszk Park 1. számot megjelölje, továbbá nyilatkozik arról, hogy a társasági 

azonnal  dr. Udvarhelyi I. A változást a felek 
tudomásul vették. 
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adóból származó támogatásból megvalósuló öltözősort 1000 Ft ellenérték fejében tulajdonába 
átveszi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges ügyviteli feladat 
elvégzésére. 

 

104 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
2015. évi pénzügyi beszámolójáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
igényel 

105 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
ügyvezetőjének 2016. évre vonatkozó prémiumfeladatairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.  

azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
igényel 

106 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Duna –Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
felügyelő-bizottság tagjainak megbízatását 2016. június 1. napjától határozatlan időre 
meghosszabbítja, illetve egy esetben új tagot választ.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás 2016 június 01. napjától 2019. május 31. napjáig határozott időtartamra a Zöld Jövőnkért 
Hulladékhasznosító Kft. könyvvizsgálói feladatának ellátására a TAXTIKA Kft-t (székhely: 2800 
Tatabánya, Bárdos lakópark 4/c fsz. 2., cégjegyzék száma: 11-09-003774, Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara tagsági száma: 000577) választja.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Alapító a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. új székhelye 2800 Tatabánya, Dubnik-
völgy, Regionális Hulladékkezelő Központ. Hrsz. 0739/13. 
 

azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
igényel 

107 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi. 

azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
igényel 

108 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi. 

azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
igényel 

109 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás által hulladékgyűjtő edények és konténerek beszerzése tárgyában 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban hozott döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
igényel 

110 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna–Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás által az ismeretterjesztési és szemléletformálási szolgáltatások 
nyújtására irányuló közbeszerzési eljárásban hozott döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul 
veszi. 

  intézkedést nem 
igényel 

111 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes projektben elkészült 
létesítmények üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatást tudomásul 
veszi. 

azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
igényel 
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112 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi televízió üzemeltetésére és a 
városi újság előállítására vonatkozó szerződéseket változatlan feltételekkel fél éves időtartamra 
2016. július 1-től 2016. december 31-ig meghosszabbítja a Fanny-Film Kft-vel (2000 Szentendre, 
Kovács László utca 18/b adószám: 14696239-2-13, cégj.sz.: 13-09-129655, ügyvezető: Lévai 
Zsuzsanna Rózsa). 
A szolgáltatás díjai az alábbiak szerint alakulnak: 

média elemek havi díj féléves díj 

helyi TV  (VKC TV) br. 1.000.000 Ft br. 6.000.000 Ft 

városi újság 
(Budakalászi Hírmondó) 

br. 500.000 Ft br. 3.000.000 Ft (6 lapszám) 

 
A szolgáltatások díjainak fedezetét az önkormányzat a 4/2016. (II.9.) számú költségvetési 
rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező megállapodások aláírására 

2016. július 1. Kovács A. Szerződés aláírása 
megtörtént 

113 0630 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Tour de Kalász kerékpáros 
rendezvény 2016. szeptember 18-ai (vasárnap délelőtti) lebonyolításával és a 2016. szeptember 
22-ei (csütörtök délelőtti) közlekedési ügyességi vetélkedő megszervezésével  csatlakozik a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett, „Európai Mobilitási Hét, Európai Autómentes 
Nap” című mozgalomhoz. A Képviselő-testület a 2016. évi Karta Polgármester által történő 
aláírását jóváhagyja, és felkéri a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárat az „Európai Autómentes 
Nap” megszervezésére. 

A határozat 
megküldése 

azonnal, 
rendezvényszerv

ezés 2016. 
szeptember 18-

án és 2016. 
szeptember 22-

én. 

Villám Zs. a Karta és a Kt. hat. 
kivonat postai és 

elektronikus úton is 
továbbítva 

114 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg a 2016/2017. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát:  
Telepi Óvodában: 8 csoport 
Nyitnikék Óvodában: 12 csoport 
 

2016. június 30 Villám Zs. a Kt. hat. kivonat az 
óvodavezetők 

részére továbbításra 
került 

115 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2016/2017. nevelési évben a TELEPI ÓVODÁBAN az 
előírt maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-al történő túllépését engedélyezi 2016. szeptember 1. 
napjától az óvoda mind a nyolc csoportjában. A csoportlétszám emelése többletforrást nem 
igényel. 

2016. június 30. Villám Zs. a Kt. hat. kivonat az 
óvodavezető részére 

továbbítva 

116 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2016/2017. nevelési évben a NYITNIKÉK ÓVODÁBAN az 

2016. június 30. Villám Zs. a Kt. hat. kivonat az 
óvodavezető részére 
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előírt maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-al történő túllépését engedélyezi – a Nyitnikék Óvoda 

Pomázi úti kis épületének Katica és Pillangó, ill. a Szalonka utcai óvoda Harkály, Fecske, és Bagoly 

csoportjában - 2016. szeptember 1. napjától.  A csoportlétszám emelése többletforrást nem 

igényel. 

továbbítva 

117 0630 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja Budakalász Város arculati 
kézikönyvét.  

azonnal Kovács A. Intézkedést nem 
igényel. 

118 0630 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 1 nem 5 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot e l v e t e t t e: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
vázrajz alapján hozzájárul a 0127 hrsz alatti ingatlan telekalakításához, felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására és a szükséges okiratok aláírására. 
A telekalakítás során létrejövő 0127/3 hrsz-ú ingatlant a két érdekelt fél meghívásával 
értékesíti. A minimális vételár összege (kikiáltási ár): 4.000.000,- Ft. Az eljárás 
eredményessége esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására.  
 

_ _ _ 

119 0630 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a „Budakalász Díszpolgára” címet 
érdemeinek elismeréséért Wágner Lászlóné részére adományozza. 

2016. augusztus 
20. 

Villám Zs. a díj átadása 2016. 
augusztus 20-án 

megtörtént 

120 0712 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja az 
„Erdőhát utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az „Erdőhát utca felújítása” címen kiírt közbeszerzési 
eljárás nyertese a Derby 2000 Kft. (2011 Budakalász, Holló u. 43.), az ajánlati ár 78.735.840 Ft + 
Áfa, azaz nettó hetvennyolcmillió-hétszázharmincötezer-nyolcszáznegyven forint, a teljesítés 
vállalt időtartama 90 nap, a vállalt jótállás 24 hónap. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására a Derby 2000 Kft.-vel.  

azonnal Hegyvári J. A közbeszerzés 
lezárása megtörtént, 

a kivitelezővel a 
vállalkozási 

szerződés megkötve 

121 0712 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a 
„Budakalász, Omszk parkban a tó körül futókör építése” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az „Budakalász, Omszk parkban a tó körül futókör építése” 
címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Derby 2000 Kft. (2011 Budakalász, Holló u. 43. ), az 
ajánlati ár az első rész tekintetében 31.493.550 Ft + Áfa , azaz nettó harmincegymillió-
négyszázkilencvenháromezer-ötszázötven forint, a teljesítés vállalt időtartama 100 nap, a vállalt 
jótállás 24 hónap; a második rész tekintetében 17.280.550 Ft + Áfa , azaz nettó tizenhét millió 
kettőszáznyolcvan-ezer ötszázötven forint, a teljesítés vállalt időtartama 100 nap, a vállalt jótállás 
24 hónap. 

azonnal Hegyvári J. A közbeszerzés 
lezárása megtörtént, 

a kivitelezővel a 
vállalkozási 

szerződés megkötve  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződések 
aláírására a Derby 2000 Kft.-vel.  

122  0712 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft-ben (2060 Bicske, 
Csákvári út 45.) 100.000 Ft névértékű üzletrészt vásárol. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az üzletrész adásvételi szerződést Bicske Város Önkormányzatával megkösse.  

azonnal Fetterné F. B. Üzletrész adásvételi 
szerződést Bicske 

Város 
Önkormányzatának 

megküldtük 

123 0712 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti Takács Mathias és Seiber Béla 
Györgyné magánszemélyek részére a budakalászi 362 helyrajzi számú, természetben a 2011 
Budakalász, Rigó utca 4. szám alatti kétlakásos lakóházat összesen 27.300.000,- Ft vételáron, az 
alábbi megosztás szerint: Takács Mathias részére a Rigó u. 4/A. ingatlant 12.200.000,- Ft vételáron, 
Seiber Béláné részére a Rigó u. 4/B. ingatlant 15.100.000,- Ft vételáron. 
A vevők az adásvételi szerződés aláírásával egy időben az általuk bérelt ingatlanrész vételárának 20 
%-át megfizetik az eladó részére, első vételár részlet címén. A vételár fennmaradó 80 %-ának 
megfizetésére az Önkormányzat 10 évi kamat és költségmentes részletfizetést engedélyez a vevők 
részére. A tulajdonos Önkormányzat az ingatlanra jelzálogjogot jegyeztet be a teljes vételár 
megfizetéséig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Az 
adásvételi szerződés költségei a vevőket terhelik. 

Szerződés 
megkötése a 

határozat 
kihirdetését 
követően 45 
napon belül 

Mihályi D. Szerződéskötésre 
határidő 

hosszabbítás 
indokolt. 

124 0712 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 0137/16 hrsz-ú összesen 8455 
m2 szántó ingatlanból, az épületek által elfoglalt 4.400 m2 összefüggő földrészletet a jelenlegi 
szántó művelési ágból kivonja. 
A művelésből való kivonással kapcsolatos összes költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági 
engedély, eljárási díj, földvédelmi járulék, földmérői munka stb.) kb. 2.430.000.- Ft a tulajdonos 
önkormányzat viseli. A költségek viselése az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 13. 
melléklet 34. sora terhére történik. 

folyamatos Dankovits G. A földhivatali 
bejegyzés 

folyamatban van. 

      

 


