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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Jelen előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 19. és 2016. október 6. közötti 
időszakban a Képviselő-testületi üléseken hozott határozatait és a végrehajtásukról szóló 
rövid beszámolót tartalmazza, valamint az éves munkaterv módosítását.  
A fentiek alapján az alábbi két határozati javaslatot terjesztem elő, melyből a második 
normatív. 
 

 
1. Határozati javaslat 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 19. és 2016. október 6.-ig 
terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

2. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.(X…) határozata a 

Képviselő-testület 2016. éves munkatervének módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. éves munkatervéről szóló 
168/2015.(XI.27.) határozatában a közmeghallgatás időpontját 2016. december 7-re 
(szerdára) módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
Budakalász, 2016. október 17.  
  
 
 

Rogán László 
polgármester 
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Lejárt határidejű határozatok  2016.07.19. – 2016.10.06. 

 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

125 0907 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja 
a „Nyitnikék óvoda udvarára tornaszoba építése” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Nyitnikék óvoda udvarára tornaszoba építése” címen 
kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a H.Conzept Kft. (2000 Szentendre, Táncsics Mihály u. 10.), 
az ajánlati ár 26.392.952 Ft + Áfa, azaz nettó huszonhatmillió háromszázkilencvenkettőezer 
kilencszázötvenkettő forint + áfa, a teljesítés vállalt időtartama 90 nap, a vállalt jótállás 36 
hónap. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására a H.Conzept Kft.-vel.  

 

azonnal Hegyvári J. A szerződés aláírva, 
a kivitelezés 

megkezdődött 

126 0907 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságok kieső tagjai 
helyébe új póttagokat az alábbiak szerint választja meg: 

Név Cím 

Vitzenleiter Józsefné 2011 Budakalász, Fürj utca 7/a 
Vitzenleiter József 2011 Budakalász, Fürj utca 7/a 
Barna Bence 2011 Budakalász, Lehel utca 1. 
Göbl Balázs 2011 Budakalász, Kovács Lajos utca 9. 
Takács Benedek 2011 Budakalász, Holló utca 50. 

Vadler Réka 2011 Budakalász, Kovács Lajos u. 21. 

Kulin Réka 2011 Budakalász, Széchenyi u. 64. 

Nagy Imre Márk 2011 Budakalász, Batthyány u. 3. 

Benyhe-Móri Krisztina 2011 Budakalász, Petőfi tér 10. 

Benyhe Pál 2011 Budakalász, Petőfi tér 10. 

Horváth Eszter 2011 Budakalász, Szent László u. 18. 

Slezák Lászlóné 2011 Budakalász, Liget u.1/a. 
 

azonnal dr Udvarhelyi I. Az esketésük, 
oktatásuk 

megtörtént. 
 

127 0921 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a 
„Nyitnikék óvoda udvarán játszótér felújítása és bővítése” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  

azonnal Hegyvári J. A szerződés aláírva, 
a kivitelezés 
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A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Nyitnikék óvoda udvarán játszótér felújítása és bővítése” 
címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Gardenline Kft. (8676 Karád, Alkotmány u. 28.), az 
ajánlati ár 19.669.325 Ft + Áfa, azaz nettó tizenkilencmillió hatszázhatvankilenc-ezer 
háromszázhuszonöt forint + Áfa, a teljesítés vállalt időtartama 60 nap, a vállalt jótállás 15 hónap. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására a Gardenline Kft. -vel.  
 

megkezdődött 

128 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi Polgármesteri keret 2. negyedéves 
felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

azonnal Balsai J. 
 

Intézkedést nem 
igényel 

129 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 
Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft v.a. jegyzett tőkéjét 15.000.000 Ft-tal felemeli. A tőkeemelés 
pénzbeli hozzájárulással teljesítendő. A forrás az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
A tőkeemelés teljesítésének határideje: 2016.10.02. A tőkeemeléssel kapcsolatos egyéb költségek 
a BKÜ Kft v.a-t terhelik. 
A Képviselő-testület felkéri a Végelszámolót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a 
változások cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon. 
 

azonnal Pál J. Tőkeemelés 
megtörtént, pénz 
átutalásra került. 

Cégbírósági 
bejegyzés 

folyamatban. 

130 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány (2011 
Budakalász Szent László u. 77., képviseli: dr. Wettstein András) részére közösségi műjégpálya 
bővítésére és felújítására 3 M Ft-ot, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Beruházási 
céltartalék (11. melléklet 5. sor) terhére, támogatás céljából átad. A támogatás felhasználásáról a 
Cserkész Alapítvány elszámolási kötelezettséget vállal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 

2016. október 
30. 

Barna Yvette A támogatási 
szerződés aláírva 

került, a támogatás 
összegét átutaltuk. 

131 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi Általános Iskoláért 
Alapítvány részére a robotika szakkör beindításához 210.000,- Ft támogatást nyújt, melyet az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből a polgármesteri keret terhére biztosítja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

2016. október 
30. 

Barna Yvette A támogatási 
szerződés aláírva, az  

összeg átutalása 
folyamatban 

132 0929  Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek 
elfogadásával csatlakozik a 2017. évi ösztöndíjrendszerhez, és 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 ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg: 

2016. október 3. 
(Csatlakozási 
nyilatkozat 
elküldése 

Ecseriné G. Edit A csatlakozási 
nyilatkozat 

benyújtva, az 
elfogadását 

visszaigazolták. A 
pályázati felhívások 
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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 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 
 

a bursa és az 
önkormányzat 

honlapján is 
megtalálhatók. 

Benyújtási határidő: 
2016. november 8.  
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133 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2017. évre 770.000.- Ft támogatási összeget állapít meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a 770 000 Ft előzetes kötelezettség vállalást a 2017. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló rendeletbe építse be. 

2017. évi 
önkormányzati 

költségvetés 
elfogadása  

Ecseriné G. Edit A 2017. évi 
költségvetési 

rendelet 
elfogadásakor 
építhető be.  

134 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat elbíráló Ideiglenes Bizottságba az alábbi személyeket 
választja meg: 
1. Elnök: Tolonics István (képviselő) 
2. Tagok: Balogh Csaba (képviselő) 
3. Márton András (képviselő) 
4. Baloghné Hellinger Éva (gyermekvédelmi felelős) 
5. Slezák Szilvia (védőnő) 

 

azonnal Ecseriné G. Edit Az érintettek 
kiértesítése 
megtörtént. 

135 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Baker King Kft. kérelmére, hogy a 
Budakalász, Budai út 26. szám alatti önkormányzati tulajdonban bérlőként létrehozott Pékség és 
Kifőzde a „Kalászi” nevet használja, viselje a tevékenységének, működésének időtartamára. A 
Képviselő-testület kéri, hogy a Kérelmező az erre vonatkozó jogerős cégbírósági végzésének 
másolati példányát a kézhez vételtől számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalba nyújtsa be.  

azonnal  dr. Kovách-
Janitsek Romola 

A kiértesítés 
megtörtént. 

136 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati projektekről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

azonnal Pál J. Intézkedést nem 
igényel  

137 0929 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 

azonnal dr. Papp J. Intézkedést nem 
igényel 

138 0929 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. tulajdonosi jogainak 
gyakorlójaként úgy határoz, hogy  

 a Kaláz Kft. tulajdonát képező vagyonelemeket Budakalász Város Önkormányzatának, és a 
Budakalászi Polgármesteri Hivatalnak adja át. Ennek keretében felhatalmazza a Polgármestert a 
szükséges adásvételi szerződések megkötésére, így a játszóháznak otthont adó ingatlan 37.094.000 
Ft-os vételáron történő az Önkormányzat felé fennálló adósság kompenzálásával, pénzmozgás 
nélküli megvásárlására.  

 A Kaláz Kft. üzletrészének értékesítésére – benne kizárólag az egyedüli megmaradó 
vagyonelem, a Sportcsarnok vonatkozásában – nyílt pályázatot ír ki. Az üzletrész minimális vételára 
300.000.000 Ft. A vételár egy összegben fizetendő, és az üzletrész átruházása a teljes vételár 
kiegyenlítését követően lehetséges. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat 

azonnal dr. Udvarhelyi I. folyamatban 
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érvénytelenné nyilvánítására, amennyiben az önkormányzati érdekeket sértene. 

 Az Önkormányzat az üzletrész értékesítéséből befolyt összeget elkülönített számlán kezeli, 
az összeget kizárólag tornaterem építésre, sport- és szabadidős célokra kívánja fordítani külön 
testületi döntés alapján. 

 

139 0929 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat peres ügyeiről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

azonnal dr. Udvarhelyi I. Intézkedést nem 
igényel 

140 1006 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a NIF Zrt. ellen folyó perben kialakult egyezségi javaslatokat tartalmazó 
szerződéstervezeteket, és azokkal összefüggésben az alábbi döntéseket hozza: 
A Képviselő-testület az NFM-mel olyan tartalmú megállapodást köt, amelynek értelmében  

- az Önkormányzat részére legfeljebb bruttó 2.000.000.000 forint költségvetési forrásból 

megvalósul egy 16 tantermes iskola, az esetlegesen fennmaradó összeget Budakalász 

szabadon felhasználhatja az M0 autóút káros környezeti hatásainak csökkentése érdekében 

elsősorban út- és járdaépítésre, park és zöldfelület fejlesztésre, valamint rekreációs célokra. 

- az NFM 2020-ig vállalja az M0 autóút északi szektor (Megyeri híd) környezetvédelmi és 

építési engedélyében előírt Budakalász-Pomáz elkerülő út teljes szakasza helyett kizárólag a 

11. sz. főút és az 1111. sz. út közötti útszakasz megépítését.  

- a 2008-ban az NGM-mel kötött megállapodás a fenti pontok teljesülése esetén hatályát 

veszíti.  

A Képviselő-testület az NFM-mel olyan tartalmú támogatási szerződést köt, amelynek értelmében  
- az NFM vállalja, hogy a perektől való elállási nyilatkozat megtételével 200 M. Ft.-ot, míg az 

iskola tervezője kiválasztására irányuló eljárás megindulása után a hátralékos 1.8 Mrd. Ft.-

ot átutalja a város egy elkülönített bankszámlájára. 

- az iskola megvalósulási véghatárideje 2018. július 31., amennyiben pedig maradvány-

összegek keletkeznek, azok 2018. december 31-ig ráfordíthatóak egyéb projektekre, 

amelyek közül az elsődleges az iskola körüli úthálózat, infrastruktúra fejlesztése, továbbá a 

Budai út revitalizációja, illetve a Gerinc utca szilárd burkolatúvá tétele.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén Dr. Krepárt Tamás 
alpolgármestert, vagy Ercsényi Tiborné alpolgármestert a fenti feltételeket tartalmazó 
megállapodás és támogatási szerződés aláírására. 

azonnal dr. Udvarhelyi I. A szerződés 2016. 
október 10-én 

aláírva. 

 


