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E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Jelen előterjesztés a Képviselő-testület 2018. június 1. és 2018. szeptember 30. 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 2018. június 1. és 2018. szeptember 30 közötti 

időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
Budakalász, 2018. október 17. 
 
 
 Rogán László 
 polgármester 
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Lejárt határidejű határozatok  2018.06.01. – 2018.09.30. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

97 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalászi Idősek Klubja (2011 

Budakalász, Táncsics u. 19.) magasabb vezetői feladatainak ellátására 2018. szeptember 1. 

napjától - 2023. augusztus 31. napjáig tartó 5 év időtartamra ZELIZI ERIKÁT bízza meg, 

közalkalmazotti jogviszonyát határozatlan időre állapítja meg.  

Alapilletményét a hatályos jogszabályok és jelenlegi besorolása (G/13) alapján, vezetői pótlékát a 

pótlékalap 200 %-ában (40 000 Ft/hó), valamint szociális ágazati összevont pótlékot (27.607,- 

Ft/hó) és 33.500,- Ft munkáltató általi kiegészítő illetménypótlékot határoz meg, összesen havi 

bruttó 310.000,- Ft illetményt biztosít a részére.  

2018. 

szeptember 1. 

Skultéti Dóra A munkaügyi 

iratok (kinevezés, 

besorolás..) 

elkészítése 

megtörtént, 

Államkincstárnak 

megküldve. 

98 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető) feladatainak ellátására 2018. augusztus 1. napjától - 2023. 

július 31. napjáig tartó 5 év időtartamra Grünvald Tímeát bízza meg, közalkalmazotti jogviszonyát 

határozatlan időre állapítja meg. 

Alapilletményét a hatályos jogszabályok és jelenlegi besorolása (Ped.II/10.) alapján, vezetői 

pótlékát a pótlékalap 40 %-ában (73.080,- Ft), valamint 50.000,- Ft munkáltató általi 

kiegészítő illetménypótlékot határoz meg, így összesen havi bruttó 442.800,- Ft illetményt 

biztosít a részére. 

2018. augusztus 

1. 

Skultéti Dóra A munkaügyi 

iratok (kinevezés, 

besorolás..) 

elkészítése 

megtörtént, 

Államkincstárnak 

megküldve. 

99 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat peres ügyeiről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 

igényel. 

100 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendeletében a Polgármester részére betervezett jutalom összegből 3 havi bérének 

megfelelő 2 094 000,- Ft összeg kifizetését elrendeli.  

azonnal dr. Udvarhelyi 

István Gergely 

A kifizetés 

megtörtént. 

101 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék Óvoda feladat 

ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámát a jogszerű működés biztosítása 

érdekében az alábbiak szerint fogadja el: 

 Pomázi út 3. esetében     150 fő, 

azonnal  Az Alapító okirat 

módosítása 

megtörtént, 

Államkincstárnak 

megküldve. 
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 Szalonka utcai tagintézmény esetében   140 fő,  

 Vasút sor 7. esetében      50 fő. 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 69/2018.(V.31) sz. Kt. határozatát visszavonja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Budakalászi Nyitnikék Óvoda alapító okiratának a 

fenti változás figyelembe vételével történő módosítására. 

102 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a súlykorlátozásról szóló 

rendelettervezetben törli a 2.§ (4)-es bekezdését, azaz az időkorlátot: „A nem szilárd útburkolatú 

helyi közutakra november 30. és március 1. között terjedő időszakra behajtási engedély nem 

adható ki”, és ennek megfelelően módosítja a 2.§ (4) bekezdés c) pontját is: „A közútkezelő az 

engedélyt megtagadhatja, ha olyan időjárási körülmény áll fent, mely a nem szilárd útburkolatú 

helyi közutak állagát behajtás esetén jelentősen károsítaná.” A MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOT A 

TESTÜLET ELVETETTE! 

azonnal Fetterné FB Intézkedést nem 

igényel. 

103 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város a saját kezelésben 

lévő úthálózatát „3,5 t, illetve 12 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművel 

behajtani tilos – kivéve engedéllyel” zónává nyilvánítja a határozat melléklete szerint, továbbá a 

0206/10 hrsz-ú földrészletre (I. rendű árvízvédelmi gát) „3,5 t megengedett legnagyobb 

össztömeget meghaladó gépjárművel behajtani tilos” korlátozást vezet be. A Képviselő-testület 

felkéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le, a szabályozó 

táblákat helyeztesse el. 

azonnal Fetterné FB A táblák 

kihelyezése 

megtörtént, a 

behajtási 

engedélyek 

kiadása 

folyamatos. 

104 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére” tárgyban kiírt pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  

azonnal Fetterné FB A 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot 

megkerestük, hogy 

a közszolgáltatás 

ideiglenes 

ellátására 

közérdekű 

szolgáltatót 

jelöljenek ki. 
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105 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás biztosítása 

érdekében 2018. október 1. napjától szerződést köt DAL-med Kft.  

(1038 Budapest, Temes utca 11. I. ép. fszt. 4., cégjegyzékszám: 01-09-323245; adószáma: 

26307400-1-41) képviseletében Dr. Dalloul Hicham orvossal (működési nyilvántartási száma: 

68299), a Budakalász Város közigazgatási területén lévő 1. számú gyermek háziorvosi körzet 

egészségügyi alapellátásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási 

és használati szerződés aláírására. 

azonnal dr. Papp Judit A szerződés 

aláírása 

megtörtént. 

106 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola- és ifjúságorvoslás területi 

egészségügyi ellátás biztosítása érdekében 2018. október 1. napjától szerződést köt DAL-med Kft. 

(1038 Budapest, Temes utca 11. I. ép. fszt. 4., cégjegyzékszám: 01-09-323245; adószáma: 

26307400-1-41) képviseletében Dr. Dalloul Hicham orvossal (működési nyilvántartási száma: 

68299), a Budakalász Város közigazgatási területén lévő 1. számú gyermek háziorvosi körzet 

területén található Szentistvántelepi Általános Iskola és a Telepi Óvoda egészségügyi 

szolgáltatására. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási szerződések 

aláírására. 

azonnal dr. Papp Judit  A szerződések 

aláírása 

megtörtént. 

107 2018.06.28 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CLEMI DENT FOGÁSZATI 

SZOLGÁLTATÓ KFT.-vel (1094 Budapest, Berzenczey u. 21., képviseli: dr. Klement Péter cégvezető 

) a budakalászi 1. számú fogorvosi körzet egészségügyi ellátására 2014. november 3. napján kötött 

feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel megszünteti. 

azonnal dr. Papp Judit  A feladat-ellátási 

szerződést közös 

megegyezéssel 

megszüntettük. 

108 2018.06.28 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás biztosítása 

érdekében 2018. augusztus 1. napjától szerződést köt a DRVESZELI és SZÉKELY SZOLGÁLTATÓ KFT. 

(Székhelye: 1032 Budapest, Zápor u 76. 2/11., adószáma: 26343392-2-41) képviseletében Dr. 

Veszeli Dóra fogorvossal (szül.: Budapest, 1988.08.24., an.: Janicsek Éva, lakcím: 2241 Sülysáp, 

Vasút u. 47/2., lev.cím: 1032 Budapest, Zápor u. 76. II/11.) a Budakalász Város közigazgatási 

területén lévő 9/2017. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 3. számú függelékében körülírt 1. sz. 

fogorvosi körzet fogászati alap- és iskolafogászati ellátásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés aláírására. 

azonnal dr. Papp Judit  Az 1. sz. fogorvosi 

körzet fogászati 

alap- és 

iskolafogászati 

ellátásra a 

szerződést 

megkötöttük. 

109 2018.06.28 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás biztosítása 

érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az 1. számú fogorvosi körzet működtetését 2018. augusztus 1. 

napjától ellátó DRVESZELI és SZÉKELY SZOLGÁLTATÓ KFT. megbízásából - dr. Veszeli Dóra 

azonnal dr. Papp Judit  A határozat 

kézbesítése 

megtörtént. 
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kérelmére - a fogorvosi ellátást dr. Sármássy Árpád Károly (orvosi pecsétszáma: 42458) 

helyettesítő fogorvos lássa el. 

110 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását és egységes 

szerkezetbe foglalását elfogadja 2018. július 1-jei hatályba lépéssel.  

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabályozás tartalmának megismertetéséről.  

2018. június 30. dr. Papp Judit A szabályozás 

tartalmának 

ismertetése 

megtörtént. 

111 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi kulturális megállapodás 

megkötését a Kós Károly Művelődési Ház és az Ivancsics Nonprofit Kft között, továbbá engedélyezi 

Budakalász Város Önkormányzatával helyiségbérleti szerződés megkötését a Bészkü (Szentendrei 

út 24.) területén 100 nm-es helyiségre 50.000 Ft+áfa/hó áron. 

azonnal Pál József A kulturális 

megállapodás, és a 

bérleti szerződés 

megkötve. 

112 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Telepi Óvoda második 

intézményvezető-helyettesi megbízását 2018. szeptember 1. napjától támogatja, mivel ennek 

költségvetési fedezetét az állami többlet normatíva biztosítja. Ennek a többletkiadásnak a 

finanszírozását a 2018. októberi normatíva pótigénylése során tudja az önkormányzat 

érvényesíteni. 

azonnal Ujlaki Anikó Az Óvodavezetővel 

az egyeztetés 

megtörtént.  

113 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakalászi Telepi 

Óvoda álláshely bővítésének lehetőségét, feltételeit a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg.  

következő 

rendes ülés 

Ujlaki Anikó Az álláshely 

bővítéssel 

kapcsolatos 

előterjesztést a 

szeptemberi ülésre 

előkészítettük. 

114 2018.06.28. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 23. és 2018. május 31. közötti 

időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 

igényel. 

115 2018.07.30 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 1294/6 hrsz-ú, volt 

önkormányzati ingatlan értékesítéséről szóló 95/2016.(VI.30.) számú határozatát megerősíti. 

azonnal Pál József Kormányhivatal 

értesítve. 

116 2018.07.30 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az önkormányzati hatósági 

ügyben eljáró elsőfokú hatóság a Csikó Office Kft. (adószáma: 23931961-2-13, ügyvezető: Sánchez 

Ivette), 2013 Pomáz József Attila u. 17. szám alatti kérelmező által tett - a tulajdonában lévő a 

Budakalász, Mályva u. 1294/6 hrsz. alatti ingatlanon 15 db fehér nyárfa, 1 db. diófa, 1 db 

cseresznyefa térbeli elhelyezkedése, és állapota miatti kivágásáról szóló -  bejelentését az abban 

azonnal Fetterné FB A kiadott engedély 

jogerőre 

emelkedett. 

A határozatban 

előírt végrehajtási 



7 / 11 
 

foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

A kivágott fák pótlására a határozat kézhez vételétől számított 1 éven belül 61 db kétszer 

iskolázott lombos fát kell ültetni, elsősorban a kivágással érintett ingatlanon belül az alábbi 

előírásokkal és kikötésekkel: 

 Amennyiben a tárgyi ingatlanon történő telepítésre nincs lehetőség a fapótlás kompenzációs 

intézkedéssel kerül kiváltásra.  

idő 1 év. 

117 2018.07.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a 

„Gerinc utca útépítés és csapadékvíz elvezetés” címen kiírt közbeszerzési eljárást. A Képviselő-

testület megállapítja, hogy a „Gerinc utca útépítés és csapadékvíz elvezetés” címen kiírt 

közbeszerzési eljárás nyertese a Derby 2000 Kft. (2011 Budakalász. Holló u. 43., ügyvezető: Izsipi 

István), az ajánlati ár 209.428.250 Ft + Áfa, azaz kettőszázkilencmillió négyszázhuszonnyolc-ezer 

kettőszázötvenforint + Áfa, a vállalt jótállás 36 hónap. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására a Derby 2000 Kft. -vel.  

 

azonnal Hegyvári János Az aláírás 

megtörtént, a 

kivitelezés 

folyamatban. 

118 2018.07.30 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalászi Idősek Klubja intézményvezetői 

megbízásról szóló 97/2018. (VI.28.) sz. Kt. határozatának második bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

Alapilletményét a hatályos jogszabályok és jelenlegi besorolása (G/13) alapján, vezetői pótlékát a 

pótlékalap 200 %-ában (40 000 Ft/hó), valamint szociális ágazati összevont pótlékot (112.193 

Ft/hó) határoz meg, így összesen havi bruttó 361.100,- Ft illetményt biztosít a részére.  

A fenti határozat többi része változatlan tartalommal hatályban marad. 

azonnal Skultéti Dóra A módosítás 

átvezetése 

megtörtént. 

119 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a Junior 

Vendéglátó Zrt-vel kötött, közétkeztetésre irányuló szerződését, és a szerződésben rögzített 

vállalási ár mértékét 2019. január 1. napjától 10%-kal megemeli úgy, hogy 2020. augusztus 31-ig 

nincs változás a szolgáltatás árában. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

azonnal dr. Udvarhelyi 

István Gergely 

A szerződés 

aláírása 

megtörtént. 

120 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a Lupa-Egyesülettel, 

a Luppa-sziget területrendezésével és természetes környezetének megőrzésével kapcsolatos, a 

határozat mellékletét képező megállapodásban felsorolt feladatok átadására, a közterületeinek 

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

2018. november 

30. 

Pál József A szerződés 

előkészítése 

folyamatban van, a 

határidő még nem 

járt le. 
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121 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget 

vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon 

belül, az előterjesztés mellékletét képező „A” verziónak (a Pálya és az Eszközkészlet 15 évig az 

Alapítvány tulajdonában marad) megfelelő támogatási szerződést köt.  

Az Önkormányzat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos nevét, címét, a 

helyrajzi számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, és 

gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. 

Az Önkormányzat megismerte, támogatja és az Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az 

Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport Programot.  

Az Önkormányzat a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt (fejlesztési 

támogatást) biztosít. Az önrész (fejlesztési támogatás) megközelítőleg bruttó 4.000.000 - 

4.500.000 Ft, azaz négymillió - négymillió-ötszázezer forint/Program/óvoda támogatási összeget 

jelent. A pályázathoz szükséges önerő összegéből 3.985.380,- Ft a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 

korábbi nyertes pályázata alapján, az óvoda költségvetésében rendelkezésre áll. 

A pontos összeg a Program befejezését követően, az Alapítvány által készített elszámolásban 

kerül meghatározásra, melyet az Önkormányzat ellenőrzés után elfogad. 

azonnal Ujlaki Anikó A pályázat 

határidőben 

történő benyújtása 

megtörtént. 

122 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település bölcsődei férőhelyeinek 

bővítése érdekében ellátási szerződést köt a CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsődével 

(Fenntartó: Csodabogár Közoktatási Alapítvány, Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7., 

intézmény vezető: Rummel Erika). A szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező 

ellátási szerződés aláírására. 

azonnal Ujlaki Anikó Az ellátási 

szerződés 

megkötése 

folyamatban van 

(Bölcsőde 

visszajelzésére 

várunk) 

123 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település bölcsődei férőhelyeinek 

bővítése érdekében ellátási szerződést köt a Szederinda Aprók háza családi bölcsődével 

(Fenntartó: Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft., Cím: 2011 Budakalász, Szent László u. 28., 

intézmény vezető: Vidák Valentina). A szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező 

azonnal Ujlaki Anikó Az ellátási 

szerződés 

megkötése 

folyamatban van 

(Bölcsőde 

visszajelzésére 

várunk) 
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ellátási szerződés aláírására. 

124 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 

finanszírozott létszámon felüli 1 fő dajka álláshelyének megtartását a 2018/2019 nevelési évre 

támogatja. A Képviselő-testület a bérköltséget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 

betervezi, a 2018. évi rendelkezésre álló költségvetési keretet pedig szükségszerűen módosítja. 

azonnal Ujlaki Anikó A Nyitnikék Óvoda 

értesítése 

megtörtént. 

125 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az óvodák intézményvezetőit, 

hogy a következő Képviselő-testületi ülésre 2018. október 15. napjáig bezárólag tegyenek 

javaslatot, hogy a jelenlegi szakmai szempontok szerint mennyi fejlesztő pedagógus indokolt a két 

intézményben, és ez hány álláshely-bővítést tenne szükségessé 2019. január 1-i kezdő időponttal. 

azonnal Ujlaki Anikó Az óvodavezetőket 

értesítettük, várjuk 

a javaslatokat 

126 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi, Budakalász Város 

Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó ingatlanokat térítésmentesen a 

Magyar Állam tulajdonába adja, az Eurovelo6 Budapest-Szentendre közötti kerékpárút projekt 

megvalósítása céljából. 

Érintett hrsz. Átadásra kerülő új 

hrsz 

Méret (m2) Megnevezés 

0180/6 0180/6 386 közút 

0233/4 0233/4 5.230 kivett közút 

4100/21 4100/52 999 kivett út 

0206/10 0206/11 123 kivett töltés 

4037 4037/1 238 kivett közút 

0233/6 0233/7 1.330 kivett közút 
 

azonnal Pál József Meghatalmazott 

jogi képviselőnek 

átküldve. 

127 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CYEB Budakalász Férfi Kézilabda Club 

részére 5 millió Ft egyszeri jellegű működési támogatás nyújt, 2019.01.31-i elszámolási 

határidővel, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A 

támogatás forrása az év közben TIGÁZ részvények értékesítéséből befolyt többletbevétel.  

2018. október 

15. 

Pál József Támogatás 

összege átutalva. 

128 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV-HÉV Zrt. számára az alábbi 

támogató nyilatkozatot adja: 

azonnal dr. Udvarhelyi 

István Gergely 

A MÁV-HÉV Zrt. 

részére a 

nyilatkozat meg 
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Budakalász Város Önkormányzata szükségesnek tartja, hogy 

1. a települést érintő Hév közlekedés hosszú távon is biztosított legyen, ezért támogatja azt 
a szándékot, hogy a hatékony és minőségi kötöttpályás közlekedés érdekében érdemi 
fejlesztések történjenek, 

2. készüljön a Budakalász és a vele határos Hév-területekre vonatkozó ingatlanrendezési 
terv, 

3. a településkép szempontjából meghatározó épületek és építményeket a MÁV-HÉV Zrt. 
fejlessze és tartsa meg, 

4. a jövőben is működjenek a hagyományápolás szempontjából is jelentős értékkel bíró HÉV 
nosztalgia járatok. 

lett küldve. 

129 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásával 

csatlakozik a 2019. 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. 

2018. október 3. Ujlaki Anikó A csatlakozás 

megtörtént 

130 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2019. évre 800.000.-Ft támogatási összeget állapít meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a 800 000 Ft előzetes kötelezettségvállalást a 2019. évi 

önkormányzati költségvetésről szóló rendeletbe építse be. 

2019. évi 

önkormányzati 

költségvetés 

elfogadása 

Ujlaki Anikó A 2019. évi 

költségvetés 

tervezéséhez a 

pénzügynek a 

határozat átadása 

megtörtént.  

131 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalász Kézilabda Zrt-vel 

sportkollégium közös megvalósítására, az 53/2017 (III.30) számú Kt. határozat alapján kötött 

együttműködési megállapodást módosítja. A változtatásokat szövegszerűen tartalmazó 

szerződéstervezetet egységes szerkezetben a jelen határozat mellékletét képező, megismert 

formában hagyja jóvá, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

azonnal dr. Udvarhelyi 

István Gergely 

A szerződés 

aláírása 

folyamatban van. 

132 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi 3036/1 hrsz-ú, 1770 m2 

területű zártkerti ingatlant, mely természetben a Gyümölcs utcában található, belterületbe 

csatolja. 

Belterületbe csatolás feltétele, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos költségeket (eljárási 

díj,a földmérői munkadíj) a tulajdonos viselje. A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat 

az Önkormányzat végzi el.  

folyamatos Pál József Ügyintézés 

megkezdődött. 
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133 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi hajléktalanok számára 

biztosítandó nappali melegedő és éjjeli menedékhely szolgáltatás ellátására szerződést köt a 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel (1086 Budapest, Dankó utca 11.). A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.  

azonnal Ujlaki Anikó A szerződés 

aláírása 

megtörtént. 

134 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás biztosítása 

érdekében Dr. Tordas Dániel csecsemő és gyermekgyógyásszal (ÁNTSZ azonosító sz.: 130095153) 

megkötött, 2017. október 1. napjától hatályos feladat ellátási szerződés módosítását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási 

szerződés módosítás aláírására. 

azonnal Ujlaki Anikó A szerződés 

aláírása 

megtörtént. 

135 2018.09.26. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. június 27.-én, és 2018. szeptember 12.-én tartott üléseken 

tárgyaltakról szóló beszámolót. 

azonnal Fetterné FB A testületi 

határozatot 

elküldtük  

 

 


