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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Jelen előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 30. és 2018. március 29. közötti időszakban a 
Képviselő-testületi üléseken hozott határozatait és a végrehajtásukról szóló rövid beszámolót 
tartalmazza.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

 
Határozati javaslat 

 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30. és 2018. március 29. 

közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
Budakalász, 2018. április 16. 

Rogán László 
polgármester 
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Lejárt határidejű határozatok  2017.11.30. – 2018.03.29. 

 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

169 XI.30. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csodabogár Bölcsőde, Óvoda 
vezetője által benyújtott, az Önkormányzat Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal - 20 
bölcsődei férőhely biztosítására, azok kihasználtságra, illetve a bölcsődés gyermekek 
napközbeni ellátására, gondozására - kötött „Ellátási szerződés” teljesítéséről szóló 2013. 
évi beszámolót elfogadja.   

2017. 
november 30. 

dr. Papp Judit A határozatot 
továbbítottuk az 

ÁSZ részére  

170 XI.30. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
2016. évben elvégzett, „A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése – A 
személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának 
ellenőrzése” című ellenőrzésről készült ÁSZ „Jelentés”-ben foglaltakat tudomásul veszi, a 
megállapítások alapján szükséges és az „Intézkedési terv”-ben foglalt feladatokat 
elvégezte, azokat jóváhagyja.   

2017. 
november 30. 

dr. Papp Judit A határozatot 
továbbítottuk az 

ÁSZ részére  

171 XI.30. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város 2018-2024. évekre szóló 
Lakáspolitikai Koncepcióját a határozat mellékleteként elfogadja.  

folyamatos Pál J. Teendőt nem 
igényel. 

172 XI.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3027/6 hrsz-ú, természetben a 
Sugár utcában található kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületi becsatoláshoz szükséges feladatokat, 
továbbá az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. Az eljárással felmerülő 
költséget, 6.600,- Ft-ot a kérelmező viseli.  

folyamatos Pál J. A belterületbe 
csatolás 

megtörtént. 

173 XI.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3012/10 hrsz-u természetben a 
Kálvária utcában található kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületi becsatoláshoz szükséges 
feladatokat, továbbá az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. Az 
eljárással felmerülő költséget 6.600,- Ft a kérelmező viseli.  

folyamatos Pál J. A belterületbe 
csatolás 

megtörtént. 

174 XI.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 4112 hrsz.-ú utat Tópart 
utcának nevezi el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterület új 
elnevezését az ingatlan nyilvántartásba vezettesse át. 

 

azonnal Varga R. A határozat 
továbbításra került 

a földhivatalnak, 
ill. átvezetésre 

került az ingatlan 
nyilvántartásba 

175 XI.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 6/2017.(X.9.) számú társulási tanácsi 

azonnal Barna Y. A társulás részére 
továbbítottuk, a 
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határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 

megállapodást 
aláírták a tagok 

176 XI.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2018. 
évi Munkatervét a határozat melléklete szerint.  

2017. 
december 31. 

dr. Papp Judit intézkedést nem 
igényel 

177 XI.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében a Polgármester részére betervezett jutalom 
összegéből 3 havi bérének megfelelő 2 094 000,- Ft összeg kifizetését elrendeli.  

 

azonnal dr. Papp Judit kifizetés 
megtörtént 

178 XI.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar u. 69. előtti támfal 
felújítására 14 050 E Ft-ot biztosít a beruházási céltartalék terhére. Felkéri a 
polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításánál az 
átcsoportosítást vezesse át a rendeleten.  

a költségvetési 
rendelet 

következő 
módosítása 

Balsai J. A költségvetési 
rendelet 3. sz. 

módosításában 
átvezetésre került 

az összeg 

179 XII.14. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati 
Kézikönyv és a Településképi Rendelet tervezetével kapcsolatban beérkezett 
véleményeket megismerte, és az azokra vonatkozó válaszokat elfogadja.  

azonnal Varga R. intézkedést nem 
igényel 

180 XII.14. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Településképi 
Arculati Kézikönyvet.  

azonnal Varga R. A Kézikönyv 
jogszabályban 

előírt 
meghirdetése 

megtörtént 

181 XII.14. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. 
évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

folyamatos Balsai J. A belső 
ellenőrzések az év 

folyamán 
ütemezve fognak 

megvalósulni 

182 XII.14. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános Iskola 
(Budakalász, Budai út 54., OM: 032395) intézményi tanácsába az önkormányzati ciklus 
lejártáig Kaltner Károly képviselőt - a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökét - delegálja.  

azonnal Szendrei E. További intézkedést 
nem igényel! 
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183 XII.14. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalász Alapfokú Művészeti 
Iskola (Budakalász, Szentendrei út 9/a., OM: 203284) intézményi tanácsába az 
önkormányzati ciklus lejártáig Ercsényi Tiborné alpolgármestert delegálja.  

azonnal Szendrei E. További intézkedést 
nem igényel! 

184 XII.14. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.) 213/2012.(VIII.01.) számú határozattal 
jóváhagyott alapító okiratát a 2014. január 1. napjától hatályos jogszabályi változások 
miatt a szakfeladatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésével és a 
kormányzati funkciók beépítésével a MÁK okirat sablon alkalmazásával - módosítja. Új 
kormányzati funkcióként az alapító okiratba beépítésre kerül a 082020 Színházak 
tevékenysége. 
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 6/2/2017. 
okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2012. augusztus 1-én kelt 
alapító okiratot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 6/2/2017. okiratszámú alapító okirat - MÁK 
Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából 
történő benyújtására.   

azonnal Zelei Zita visszavonva 

185 XII.14. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezetvédelméről 
szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolóról 
a helyben szokásos módon tájékoztassa a város lakosságát.  

azonnal Fetterné F. B. Kihirdetés 
megtörtént 

186 XII.14. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28. és 2017. 
október 26 közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja.  

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 
igényel 

  2018.    

1 01.10. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi ingatlanokat értékesíti 
a megjelölt áron, a győztes pályázóknak: 

1 Budakalás
z 4205/2 
hrsz 

MNS WEB Kft. br. 
25.373.800 Ft. 

29.300 Ft/nm 

2 Budakalás
z 4205/3 
hrsz 

MNS WEB Kft. br. 
28.177.500 Ft. 

32.500 Ft/nm 

3 Budakalás MNS WEB Kft. br. 32.400 Ft/nm 

Szerződések 
megkötése a 
határozat 
kihirdetését 
követően 2 
hónapon belül 

Pál József Vételárak 
beérkeztek. 
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z 4205/4 
hrsz 

29.646.000 Ft. 

4 Budakalás
z 
4205/11hrsz 

Farkas Ágnes (2011 
Budakalász, Kanonok 
u. 10.) 

br. 
27.237.600 Ft. 

35.100 Ft/nm 

Az adásvételi szerződések készítésének és az ingatlanok tulajdonba kerülésének 
költségei a vevőket terhelik.  

2 01.10. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 1. napjától újabb 5 
év időtartamra, rendőrőrs működtetése céljából ingatlan használati megállapodást köt az 
önkormányzati tulajdonú 1236/17 hrsz-ú ingatlanon (Szent István tér) lévő épület 
vonatkozásában a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.  

folyamatos Stevanovicné 
O. Réka 

Szerződés 
megkötve. 

3 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja 2018. február 1-től 
dr. Udvarhelyi István jegyző részére a budakalászi 1294/12 helyrajzi számú, természetben 
a 2011 Budakalász, Mályva u. 3. I/1. szám alatti ingatlant, az Önkormányzatnál fennálló 
köztisztviselői jogviszonya idejére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szolgálati lakásbérleti szerződés 
aláírására.  

folyamatos Mihályi D. A szerződés 
aláírva. 

4 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportcsarnokra vonatkozó, 
Budakalász Város Önkormányzata, a Kaláz Kft. és a Dunakanyar Létesítményüzemeltető 
Kft. felek által 2012-ben megkötött bérleti szerződés alapján jóváhagyja az alábbi 
beruházások elvégzését: 

- gáz és villanyhálózat kapacitásbővítése (4.1 M. Ft.),  
- új épületfelügyeleti rendszer kialakítása (6.5 M. Ft.),  
- kültéri tereprendezés,  
- 2 jacuzzi és pihenőhelyiség építése (13.1 M. Ft.)  
- női öltöző felújítása (1.1 M. Ft.).  
A Képviselő-testület jóváhagyja továbbá a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. 

bérleti díj-csökkentésre irányuló igényét 6 hónap időtartamra, 50 %-os mértékben, a 2018. 
január – június közötti időszakra.  

azonnal dr. Udvarhelyi I. Szerződés 
megkötve. 

5 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
veszteségrendezés céljából leszállítja a Kaláz Ipari, Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság törzstőkéjét 80.000.000,-Ft-tal. A Képviselő-testület az Alapító Okirat 
módosításait elfogadja.  

azonnal dr. Udvarhelyi I. további 
intézkedést nem 

igényel 
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6 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2017. (IX.8.) számú 
határozattal elindított, a településképi előírások törlésére vonatkozó Helyi Építési 
Szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szakaszát lezárja azzal, hogy 
az egyeztetés során beérkezett véleményekkel kapcsolatos tervezői válaszokat elfogadja.  

azonnal Varga R. intézkedést nem 
igényel 

7 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változtatás nélkül 
továbbra is fenn kívánja tartani.  

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 
igényel 

8 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változtatás nélkül továbbra is 
fenn kívánja tartani.  

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 
igényel 

9 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a horgászati 
vízterületté nyilvánított Omszk tóra vonatkozó horgászati jog gyakorlását és a 
kötelezettségek teljesítését ideiglenesen, határozott időre, 2018. december 31-ig 100.000 
Ft ellenérték fejében az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek (képv.: Horváth István elnök, 
Budakalász, Tó u.1.) engedi át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
fentiekre vonatkozó szerződést aláírja.  

azonnal dr. Udvarhelyi I. szerződés 
megkötve 

10 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Jean Claude Juncker 
tervet.  

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 
igényel 

11 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, 
hogy a településünkön bevándorlás szervező irodát működtessenek.  

azonnal dr. Papp Judit A határozatot 
továbbítottuk a 

Megyei Jogú 
Városok 

Szövetségének 

12 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településekre komoly 
fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha 
kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek 
ellen.  

azonnal dr. Papp Judit A határozatot 
továbbítottuk a 

Megyei Jogú 
Városok 

Szövetségének 

13 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság 2017. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót 
elfogadja. 

 

azonnal Szendrei E. További intézkedést 
nem igényel! 

14 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő testülete állattartási, közterület foglalási, azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
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behajtási hozzájárulási ügyekben a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2017. évben 
hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.  

igényel 

15 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott 
igazgatási hatáskörökben 2017. évben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.  

azonnal Barna Y. intézkedést nem 
igényel 

16 01.25. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság 2017. évi 
átruházott hatásköri beszámolóját elfogadja.  

azonnal Barna Y. intézkedést nem 
igényel 

17 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
8333 E Ft-ot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorra (7. melléklet 
14.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

18 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
1667 E Ft-ot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal munkaadót terhelő járulékok sorra (7. 
melléklet 15.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

19 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
1250 E Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat személyi juttatások (szabadidős rendőrök 
megbízási díjára) sorra (8. melléklet 14.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

20 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
250 E Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékaira (szabadidős 
rendőrök megbízási díjára) sorra (8. melléklet 15.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

21 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 
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1500 E Ft-ot átcsoportosít a Rendőrség, pontosabban Rendészet támogatása sorra (10. 
melléklet 1.sor).  

22 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Egyéb kiadói tevékenység (újságkiadás) sorra (8. melléklet 16. sor) 
tervezett összegből 3000 E Ft-ot átcsoportosít a Felhalmozási céltartalék-Duna parti 
terület fejlesztése sorra (11. melléklet új sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

23 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Közutak, hidak üzemeltetése sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett 
összegből 10000 E Ft-ot átcsoportosít a Felhalmozási céltartalék-Duna parti terület 
fejlesztése sorra (11. melléklet új sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

24 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CYEB Budakalász 
FKC támogatása sorra (10. melléklet 15. sor) tervezett összegből 8000 E Ft-ot átcsoportosít 
a Felhalmozási céltartalék-Duna parti terület fejlesztése sorra (11. melléklet új sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

25 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BÉSZKÜ új motoros 
kapu és kerítés sorra (13. melléklet 24. sor) tervezett összegből 2000 E Ft-ot átcsoportosít 
a Szentistvántelepi HÉV megálló déli részén járda építés sorra (13. melléklet új sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

26 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
200 E Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat dologi kiadások- Nem veszélyes hulladék 
begyűjtése (utcabútorok beszerzése) sorra (8. melléklet 16.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

27 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 
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700 E Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat dologi kiadások- Közutak, hidak üzemeltetése 
(Városhatár út és Parlag dűlő zúzott kővel borítása) sorra (8. melléklet 16.sor).  

28 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
1000 E Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat dologi kiadások- Közutak, hidak üzemeltetése 
(Prekobrdo új utcáinak zúzott kővel borítása) sorra (8. melléklet 16.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

29 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
500 E Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat dologi kiadások- Zöldterület-kezelés (Berdó és 
Klenity új utcáinak növényesítésére) sorra (8. melléklet 16.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

30 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
2600 E Ft-ot átcsoportosít az Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) sorra (8. melléklet 
17.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

31 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette az alábbi határozati 
javaslatot:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
dologi kiadások-Televízió műsorszolgáltatás sorra (8. melléklet 16. sor) tervezett összegből 
1000 E Ft-ot átcsoportosít a Polgármester rendelkezési kerete sorra (11. melléklet 1.sor).  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igényel 

32 02.09. 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 2019. évben 1 060 646 E Ft-ban, a 2020. évben 
1 060 646 E Ft-ban, a 2021. évben 1 060 646 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 2019. évben 8 790 E Ft-ban, a 2020. évben 8 586 E Ft-ban, a 2021. évben 8 383 E 
Ft-ban határozza meg, ezzel egyidejűleg a 12/2017.(I.26.) Kt. határozatát visszavonja.  

folyamatos Balsai J. intézkedést nem 
igényel 
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33 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász Város 
Polgármesterének szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
2018.01.15-01.17.        3 munkanap 
2018.03.26-03.29.        4 munkanap 
2018.05.02-05.04.        3 munkanap 
2018.06.04-06.15.      10 munkanap 
2018.07.02-07.13.      10 munkanap 
2018.08.06-08.17.      10 munkanap 
2018.10.24-10.29.        4 munkanap 
2018.11.20-11.23.        4 munkanap 
2018.12.19-12.28.        5 munkanap 
Összesen:       39 munkanap + 14 munkanap áthozott.  

azonnal dr. Udvarhelyi I. intézkedést nem 
igényel 

34 02.09. 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) a gondozás térítési díj összegét, így 2018. évben a szülő által 
fizetendő gondozási térítési díj összege nulla Ft. Ugyanakkor a Képviselő-testület a 
későbbiekben nem zárja ki a térítési díj mértékének emelését, amelyről a 2019. évi 
költségvetés elfogadása előtt döntést hoz.  

azonnal Balsai J. intézkedést nem 
igénye 

35 02.09. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy elindítja a 
település Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos 
eljárást. A testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására és az 
eljárás lefolytatására.  

azonnal Varga Rita Folyamatban 

36 02.22. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 1. 
számú gyermek háziorvosi körzetet ellátó dr. Németh Márta házi gyermekorvos 2018. 
október 1. napjától a praxis jogát átadja, azt értékesítse dr. Dalloul Hicham csecsemő és 
gyermekgyógyász részére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy dr. Dalloul Hicham Budakalászon 
történő gyermek háziorvosi tevékenysége ellátásáról szóló előszerződést aláírja.  

azonnal Szendrei E. Folyamatban 

37 02.22. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot e l v e t e t t e: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi ingatlan értékesítési 
tervből a Táncsics utca 2. szám alatti ingatlant kiveszi, és megvizsgálja az ingatlan egyéb 

azonnal Pál József Intézkedést nem 
igényel. 
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hasznosításának lehetőségét.  

38 02.22. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 
elfogadja a Város 2018. évi ingatlan értékesítési tervét.  

azonnal Pál József A megvalósítás 
folyamatos. 

39 02.22. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete vagyonhasznosítási ügyekben a 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottságra és a Polgármesterre átruházott hatáskörben 
2017. évben hozott döntésekről szóló, a határozat melléklete szerinti beszámolót 
elfogadja.  

azonnal Pál József Intézkedést nem 
igényel. 

40 02.22. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 213/2012.(VIII.01.) számú 
normatív határozattal jóváhagyott Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2011 
Budakalász, Szentendrei út 9.) alapító okiratát a 2014. január 1. napjától hatályos 
jogszabályi változások miatt a szakfeladatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül 
helyezésével és a kormányzati funkciók beépítésével a MÁK okirat sablon alkalmazásával - 
módosítja. Új kormányzati funkcióként az alapító okiratba beépítésre kerül a 082020 
Színházak tevékenysége. 
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 6/2/2018. 
okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2012. augusztus 1-én kelt 
alapító okiratot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 6/2/2018. okiratszámú alapító okirat - MÁK 
Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából 
történő benyújtására. 
Ezzel egyidejűleg az alapító okirat korábbi módosításáról szóló 184/2017.(XII.15.) számú 
normatív határozatát és a határozattal jóváhagyott 6/2/2017. okiratszámú alapító okiratát 
visszavonja.  

azonnal Zelei Zita a módosított 
alapító okirat a 

Magyar 
Államkincstárnak 
2018. február 28-

án benyújtva 

41 02.22. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2017. (X.26.) KT. határozattal 
elindított, az Eurovelo6 kerékpáros útvonal fejlesztésére vonatkozó Helyi Építési 
Szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szakaszt lezárja azzal, hogy 
az egyeztetés során beérkezett véleményekkel kapcsolatos tervezői válaszokat elfogadja.  

azonnal Varga Rita Intézkedést nem 
igényel 

42 02.22. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester Duna - 
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 2017. évi munkájáról 
szóló beszámolót.  

azonnal Fetterné F. B. intézkedést nem 
igényel 

43 03.12. Budakalász, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjait és póttagjait megválasztja 

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 
igényel 
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44 03.12. Kalászi Idősek Klubja intézményvezetői pályázatának kiírása a Közszolgálati portál 
és az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben 
való megjelentetés a 
kiírásban foglaltak 
szerint  

 

Katona A. 
Skultéti D. 

A pályázat kiírása 
megtörtént 

45 03.12. Nyitnikék Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása a Közszolgálati portál 
és az Oktatási, 
Kulturális Közlönyben 
való megjelentetés a 
kiírásban foglaltak 
szerint  

 

Katona A. 
Skultéti D. 

A pályázat kiírása 
megtörtént 

46 03.12. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalász Alapfokú Művészeti 
Iskola 2018. április 5-10. között megrendezésre kerülő londoni Haringey Guitar Group és a 
budakalászi Zeneiskola Gitárzenekarának közösen szervezett gitárzenekari szakmai 
találkozójának finanszírozására 200.000 Ft támogatást nyújt. A támogatás célja a helyi 
zeneművészeti oktatás elismerése és támogatása. A támogatás címzettje a Kalász 
Művészeti, Nevelési Alapítvány, kedvezményezettje a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola által 
szervezett rendezvény. A támogatás finanszírozásához az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletének „Polgármester rendelkezési kerete” biztosít fedezetet.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
 

szerződéskötés 
2018. március 
29. napjáig 

 

Szendrei E. támogatási 
szerződés 
megkötve 

47 03.29. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83.§.(4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kalász 
Suli Általános Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54.) engedélyezett maximális tanuló 
létszámának 525 főről 550 főre történő emelését tudomásul veszi azzal, hogy az új osztály 
indításához szükséges tanterem kialakításával kapcsolatos feladatok és költségek az 
intézményfenntartó Váci Tankerületi Központot (továbbiakban: VTK) terhelik. Ezt a 
jóváhagyó véleményét a Képviselő-testület az alábbi feltételekkel adja meg: 

- a VTK gondoskodik arról, hogy az intézmény szükségleteinek megfelelő vizesblokkok az 
iskola tényleges szükségletének megfelelő helyre történő elhelyezése megtörténjen  

- a VTK biztosítja az intézményben az étkező-kapacitások bővítését, növelését a 
szükséges mértékben 

- a közalkalmazotti tanács, a Diákönkormányzat és a szülői szervezetek véleményének 
kikérésével az Önkormányzat és a VTK a továbbiakban a jelenleg parkoló funkciót ellátó 

azonnal  Barna Yvette A határozatot 
megküldtük a VTK-

nak és a Kalász 
Sulinak. 
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területegységet funkció szerint átminősíti és a gyerekek mozgásterének növelésére 
használják fel a felek arra az átmeneti időre, ameddig a Patakpart Általános Iskola meg 
nem kezdi működését.  
Budakalász Város Önkormányzata megvizsgálja a Kalász Suli Általános Iskola 
vonatkozásában 4 órás munkaviszonyban a konyhai személyzet emelésének 
lehetőségét. 

48 03.29. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat melléklete 
szerint, az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.  

2018. március 
31. 

Hegyvári J. Intézkedést nem 
igényel 

49 03.29. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi 3523/61 hrsz-ú, 
902 m2 területű Dolina úton lévő, zártkerti művelés alól kivett ingatlant belterületbe 
csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (eljárási díj, földmérői munka kb. 80- Ft) a tulajdonos viseli. 
Belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa a földrészlet 13,76 
százalékának megfelelő pénzbeli megváltást: összesen 1.241.152 Ft-ot az önkormányzat 
Prekobrdo területrendezésre elkülönített számlájára befizeti.  A terület leadás pénzbeli 
megváltás feltételeit a felek külön területrendezési megállapodásban rögzítik. A belterületi 
becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 

folyamatos Pál J. Földhivatali eljárás 
folyamatban 

50 03.29. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 1. napjától 
határozatlan időtartamra, révátkelőhely üzemeltetése céljából üzemeltetési 
együttműködési szerződést köt a TIP-ART Kft.-vel (székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 
6. IV. em. 33. , ügyvezető: Tugyi László). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására.  

folyamatos Verseghi N. B. szerződés aláírása 
folyamatban 

51 03.29. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat testületi 
tagjait, a Testület tagjainak közeli hozzátartozóit, az Önkormányzat bizottságainak tagjait, 
a bizottságok tagjainak közeli hozzátartozóit arra, hogy sem közvetlenül, sem pedig 
alvállalkozóként ne vegyenek részt az Önkormányzat általi beruházásokban, 
felújításokban, illetve árajánlatot se adjanak be. 

 

azonnal  Intézkedést nem 
igényel 

52 03.29. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 1 nem 5 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot e l u t a s í t o t t a : 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budakalászi Polgármesteri 
Hivatal dolgozóit, hogy sem közvetlenül, sem pedig alvállalkozóként ne vegyenek részt az 
Önkormányzat általi beruházásokban, felújításokban, illetve árajánlatot se adjanak be.  

azonnal  Intézkedést nem 
igényel 
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53 03.29. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna - Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. február 26.-án tartott ülésén tárgyaltakról, 
valamint a született döntésekről szóló beszámolót, és az ülésen hozott határozatokkal 
szemben kifogást nem emel. 
 

azonnal Fetterné F. B. A Kt. határozatot 
elküldtük a 
társulásnak. 

 


