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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztés a Képviselő-testület 2020. június 18. és 2020. augusztus 31. közötti idő-
szakban 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 18. és 2020. augusz-
tus 31. közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
Budakalász 2020. szeptember 21. 
 
 
 
          dr. Göbl Richárd 

           polgármester 
 
 
 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2020.06.24. – 2020.08.31. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

20 2020.06.24. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Telepi Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető) feladatainak ellátására 2020. augusztus 1. napjától - 

2025. július 31. napjáig tartó 5 év időtartamra Márkus Mónikát bízza meg.  

Alapilletményét a hatályos jogszabályok és jelenlegi besorolásának (Ped.II. / 8.) 

megfelelően 310.590.- Ft/hó+járulék, vezetői pótlékát a pótlékalap 40 %-ában, azaz 

73.080,- Ft/hó+járulék összegben határozza meg, valamint havi bruttó 50.000,- Ft 

fenntartói döntésen alapuló kiegészítést állapít meg, így összesen havi bruttó 433.670,- 

Ft illetményt biztosít a részére.  

Határidő: vezetői megbízás 2020. augusztus 1.  

Felelős: polgármester 

 

azonnal Bánffy-Szegedy 

Tünde 

A vezetői megbízás 

elkészült. 

21. 2020.06.24. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat peres 
ügyeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

  

azonnal dr. Papp Judit Intézkedést nem 

igényel 

22. 2020.06.24 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 9. és 2020. 
június 17. közötti időszak alatt hozott polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről 
szóló tájékoztatást elfogadja. 

azonnal dr. Papp Judit Intézkedést nem 

igényel.  

23. 2020.06.24  Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakalász Patakpart 

általános iskola és tornaterem építéséről és finanszírozásáról szóló tájékoztatást 

tudomásul veszi.  

 

azonnal Szeleczky Szilvia Intézkedést nem 

igényel 

24. 2020.06.24 Budakalász Város Önkormányzatának 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 2019. évre vonatkozó beszámolóját 83 660 eFt 
mérlegfőösszeggel, -12 248 eFt mérleg szerinti eredménnyel, illetve a beszámolóhoz 
kapcsolódó dokumentumokat a megismert formában jóváhagyja. 
 

azonnal dr. Papp Judit Intézkedést nem 

igényel 

25. 2020.06.24 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budakalász 
4066 hrsz.-ú közterületet „Csárda utcának” nevezi el.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterület új elnevezését az 
ingatlan nyilvántartásba vezettesse át. 

azonnal Szeleczky Szilvia Az 

ingatlannyilvántartási 

átvezetés 

megtörtént. 

26. 2020.06.24 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budakalász 
3196 hrsz.-ú közterületet „Tücsök utcának” nevezi el.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterület új elnevezését az 
ingatlan nyilvántartásba vezettesse át. 
 

azonnal Szeleczky Szilvia Az 

ingatlannyilvántartási 

átvezetés 

megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2020.06.24. – 2020.08.31. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

27 2020.06.24 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot ír ki 

az Omszk-tó és az Omszk park elnevezésének megváltoztatására. A Képviselő-testület 

felkéri a polgármestert a pályázati eljárás lebonyolítására, a határidők megállapítására 

és a Földrajzinév Bizottság felé történő eljárás kezdeményezésére. Az új elnevezésről 

a Képviselő-testület dönt.  

folyamatos Péterffy Gábor A pályázati kiírás a 

Hírmondó következő 

számában lesz 

olvasható, illetve 

annak 

megjelenésével egy 

időben a városi 

médiafelületeken is. 

28 2020.06.24 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete a Polgármester Duna-Vértes 

Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 2019. évi munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

azonnal Fetterné F. 

Beatrix 

intézkedést nem 

igényel 

29 2020.06.24 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 1. és 

2020. június 17. közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést elfogadja.  

azonnal dr. Papp Judit intézkedést nem 

igényel 

30 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 610 E Ft névértékű 
MASPED részvényeit értékesíteni kívánja MASPED Első Magyar Szállítmányozási Zrt 
részére az ajánlott 400%-os vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az értékesítés lebonyolítására. 
 

. Balsai Judit A szerződés 

megkötésre került. 

31 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatnál 2019. 
évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja 

azonnal Balsai Judit Intézkedést nem 

igényel 

32 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megindítja a Helyi építési 
szabályzat módosítását, az Lke-Sz-6 övezet elhelyezhető lakásszámra vonatkozó 
előírásainak pontosítása érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a módosításhoz szükséges véleményezési anyag elkészítésére szóló 
szerződés megkötésére.   

azonnal Kálmán Kinga A szerződés 

megkötése 

megtörtént. 

33 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett 2020. évi 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi pályázati kiírás c) pontja 
szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási célra pályázatot kíván 
benyújtani maximum 40 000 000,- Ft támogatási összeg erejéig. 
A pályázat összköltségvetése maximum bruttó 61 500 000 Ft, melyből a pályázathoz 
kötelezően biztosítandó 35% saját forrást, azaz maximum 21 525 000,- Ft 
keretösszeget, a Képviselő-testület biztosítja a 2020. évi költségvetési rendelet 11. 
melléklet, 4. sor beruházási céltartalék terhére. 

azonnal Nád Lilla A pályázat beadása 

megtörtént, 

értékelése 

folyamatban van. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2020.06.24. – 2020.08.31. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

34 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (VII.08.) 
normatív határozata a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának jóváhagyásáról  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018. (II.23.) normatív 
határozattal jóváhagyott Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2011 Budakalász, 
Szentendrei út 9.) alapító okiratát a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 
törvények módosításáról 2020. évi XXXII. törvény 1.§ (2) bekezdése alapján 2020. 
július 8. napjával a MÁK okirat sablon alkalmazásával – az alábbiak szerint módosítja: 
A fentiek értelmében a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 6/2/2018 okirat számú 
Alapító okirat 5.1. pont alatt található „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 
rendje: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, 
határozott időre, legfeljebb 5 évre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” szöveg helyett a: 
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre, legfeljebb 5 évre bízza 
meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján. A költségvetési szerv 
vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” kerül be az 
alapító okiratba. 
5.2. 1. pont alatt található „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 
jogviszonya” címszó alatt található a „Közalkalmazotti jogviszony – A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény” szöveg helyett a „Munkaviszony - A munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szöveg kerül be az alapító okiratba. 
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 3/2533/2020. 
okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2018. február 22-én kelt 
alapító okiratot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 3/2533/2020. okiratszámú alapító okirat - 
MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel 
céljából történő benyújtására. 
Ezzel egyidejűleg az alapító okirat korábbi módosításáról szóló 40/2018. (II.23.) számú 
normatív határozatát és a határozattal jóváhagyott 6/2/2018. okiratszámú alapító 
okiratát hatályon kívül helyezi. 

azonnal Balsai Judit A Magyar 

Államkincstár 

törzskönyvi 

nyilvántartásába 

beküldve, a 

bejegyzés 

folyamatban van. 

35 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzat 35/2020. (VII.08.) számú normatív határozata 
a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék 
Óvoda 01/806-6/2019. számú Alapító Okiratát a férőhelyek feladat ellátási helyenkénti 
változtatása miatt a 02/2158/2020. okiratszámú módosító okirattal - a melléklet szerinti 
tartalommal - módosítja. A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2020. augusztus 31. 

azonnal Balsai Judit A Magyar 

Államkincstár 

törzskönyvi 

nyilvántartásába 

beküldve, a 

bejegyzés 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2020.06.24. – 2020.08.31. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

napja. 
A jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 03/2158/2020.okiratszámú Alapító 
Okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2019. június 12-én kelt Alapító Okiratot 
visszavonja, az Alapító Okiratot - MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának – 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából benyújtja. Ezzel egyidejűleg a polgármester 
63/2020. (V.29.) számú határozatát visszavonja. 

folyamatban van 

36 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
álláshelyeinek számát 2020. augusztus 1. napjától 48-ról 52-re növeli. A 2 
óvodapedagógusi és 2 pedagógiai asszisztens álláshely bérköltségét – bruttó 
4.285.426 Ft + 638.407 Ft SZOCHO - az óvoda 2020. évi költségvetésben 
pótelőirányzatként biztosítja.  

azonnal Balsai Judit A 2020. évi 

költségvetési 

rendelet 1.sz. 

módosításában 

átvezetve 

37 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Telepi Óvoda 
jelenleg engedélyezett és finanszírozott 36 fő álláshelyét 2020. szeptember 1. napjától 
2 álláshellyel bővíti, az engedélyezett álláshelyek számát 38-ra emeli. Az álláshely 
bővítésének (+1 fő pedagógiai asszisztens, +1 fő takarító) 2020. évre vonatkozó 
pénzügyi fedezetét – bruttó 1.178.100 Ft + járulékok + cafetéria – pótelőirányzatként a 
Telepi Óvoda költségvetésében biztosítja. 

azonnal Balsai Judit A 2020. évi 

költségvetési 

rendelet 1.sz. 

módosításában 

átvezetve 

38 2020.07.08 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja az önkormányzat 
tulajdonát képező 2011 Budakalász, Szentendrei út 7. szám alatti ingatlant 5 év 
határozott időtartamra 2020. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig a 
Csodabogár Közoktatási Alapítvány (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7.) 
részére bölcsődei, óvodai nevelés és fejlesztő pedagógiai tevékenység ellátása 
céljából havi bruttó 450.000 Ft bérleti díjjal úgy, hogy a bérleti díj minden év január 1. 
napjától emelkedik a KSH előző év december hónapra vonatkozó év/év inflációs 
indexével. A szerződés nevelési év közben nem mondható fel. 
A Képviselő-testületet felhatalmazza a polgármestert fenti feltételekkel a szerződés 
megkötésére. 

azonnal Szeleczky Szilvia A szerződés 

megkötése 

megtörtént. 

39 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
Budai út 31. szám alatti ingatlant, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 
hasznosítsa a regionális és helyi német nemzetiségi hagyományok ápolására, 
kulturális, közösségi programok megvalósítására. A Képviselő-testület felhatalmazza 
dr. Göbl Richárd polgármestert, hogy a hasznosításról szóló szándéknyilatkozatot 
aláírja.  

azonnal Dr. S. K. 

Bernadett 

Szándéknyilatkozat 

aláírása megtörtént. 

40 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntésében úgy határoz, hogy  

1. Budakalász Város Önkormányzata ajánlatkérő által indított 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyú EKR000457022020 számú 
közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. Az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban a VERTIKÁL Közszolgáltató 

azonnal Nád Lilla A szerződés 

megkötésének 

dátuma 2020.08.31. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2020.06.24. – 2020.08.31. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 07-10-
001420, Adószám: 24662837-2-07, Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 
26.) ajánlata érvényes. 

3. Az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban a NHSZ Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cégjegyzékszám: 11-09-020967, Adószám. 24121567-2-11, Székhely: 2800 
Tatabánya, Erdész utca E. ép. ) ajánlata érvényes. 

4. Az eljárás nyertes ajánlattevő: a NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 11-09-020967, 
Adószám. 24121567-2-11, Székhely: 2800 Tatabánya, Erdész utca E. ép. ) 

5. Az eljárásban második helyen nyertes ajánlattevő: VERTIKÁL 
Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(Cégjegyzékszám: 07-10-001420, Adószám: 24662837-2-07, Székhely: 8154 
Polgárdi, Szabadság utca 26.) 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés aláírására a nyertes ajánlattevővel a 
szerződéskötési moratóriumot követően, illetve amennyiben az első helyezett 
megtagadja a szerződéskötést, felhatalmazza a polgármestert a második 
helyezett nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre. 

Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére legkorábban 2020. augusztus 30., 
legkésőbb 2020. szeptember 18. napja 
Felelős: polgármester 

41 2020.08.19 1. Budakalász Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR000457022020 
számon közbeszerzési eljárást folytatott le a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás megrendelése tárgyában. 

2. A Képviselő-testület döntött a közbeszerzési eljárás nyertesének 
kiválasztásáról, azonban amennyiben  

 a közbeszerzési eljárás nyertese a szerződést nem írná alá, a második 
helyezett nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésig, 

 amennyiben egyik ajánlattevő sem írná alá a közbeszerzési szerződést, a 
következő közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, 

 amennyiben az összegezés kiküldését követően jogorvoslati eljárás 
indulna, a jogorvoslati eljárás lezárultáig, és a közbeszerzési szerződés 
aláírásáig 

felhatalmazza a polgármestert a város területén képződő kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló, jelenleg 
érvényben lévő közszolgáltatói szerződés időbeli módosítására a Kbt. 141.§ 
szabályainak megfelelően. 

3. Amennyiben az 1. pont szerinti közbeszerzési szerződés aláírásra kerül, jelen 
határozat hatályát veszti. 

azonnal Nád Lilla Intézkedést nem 

igényel, mivel 1. 

pont szerinti 

közbeszerzési 

szerződés 

megkötésének 

dátuma 2020.08.31. 
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42 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
melléklete szerint, az Önkormányzat 2020. évi módosított közbeszerzési tervét.  

azonnal Nád Lilla Budakalász Város 

honlapján és az 

Elektronikus 

Közbeszerzési 

Rendszerben 

közzétételre került. 

További intézkedést 

nem igényel. 

43 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település bölcsődei 
férőhelyeinek bővítése érdekében ellátási szerződést köt a Csodabogár Óvoda és 
Bölcsődét fenntartó Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal (székhely: 2011 
Budakalász, Szentendrei út 7., adószám: 18703038-1-13 képviselő: Galambos Károly 
Zoltán kuratóriumi elnök, intézményvezető: Rummel Erika), tizenegy (11) bölcsődei 
férőhely biztosítására, az ellátási díj szülőkkel történő 50-50%-os társfinanszírozásának 
vállalásával. A szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét 
képező ellátási szerződés aláírására. 

azonnal Dr. S.K 

Bernadett 

Szerződés aláírása 

folyamatban 

(Önkormányzat 

részéről már 

megtörtént) 

44 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzatának 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 2019. évre 
vonatkozó beszámolóját 83 660 eFt mérlegfőösszeggel, -12 248 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, illetve a beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat a megismert 
formában jóváhagyja. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 24/2020. (VI.24.) sz. Kt. 
határozatát visszavonja. 

azonnal dr. Papp Judit A Kaláz kft. 

ügyvezetőjének a 

határozat 

továbbítása 

megtörtént a 

beszámoló NAV-hoz 

történő 

benyújtására.  

45 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaláz Kft. tulajdonosi 
jogainak gyakorlójaként a kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét elfogadja. 

azonnal dr. Papp Judit Intézkedést nem 

igényel. 

46 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lupa Egyesület 2019. évi 
támogatásáról szóló elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület a 2018-ban kötött 
megállapodás alapján az átvállalt feladatokra járó 2020. évi támogatás kiutalását 
elrendeli. 

azonnal Balsai Judit A 2020. évi 

támogatás átutalásra 

került 2020. 08.24-

én 
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47 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2020. (VIII.19.) 

normatív határozata a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 

Okiratának jóváhagyásáról 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018. (II.23.) normatív 

határozattal jóváhagyott Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2011 Budakalász, 

Szentendrei út 9.) alapító okiratát a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 

törvények módosításáról 2020. évi XXXII. törvény 1.§ (2) bekezdése alapján a MÁK 

okirat sablon alkalmazásával az alábbiak szerint módosítja: 

Az 5. fejezet 5.2. pontja kiegészül a 3. „Munkaviszony - A munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény” sorral. 

A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 3/2533/2020. 

okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2018. február 22-én kelt 

6/2/2018 számú alapító okiratot visszavonja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 3/2533/2020. okiratszámú alapító okirat - 

MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel 

céljából történő benyújtására. 

Ezzel egyidejűleg az alapító okirat korábbi módosításáról szóló 40/2018. (II.23.) számú 

normatív határozatát és a határozattal jóváhagyott 6/2/2018. okiratszámú alapító 

okiratát hatályon kívül helyezi, valamint a Képviselő-testület a 34/2020. (VII.08.) 

normatív határozatát visszavonja. 

azonnal Balsai Judit A Magyar 

Államkincstár 

törzskönyvi 

nyilvántartásába 

beküldve, a 

bejegyzés 

folyamatban van 

48 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzatának 

48/2020. (VIII.19.) számú normatív határozata 

a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék 

Óvoda 01/806-6/2019. számú Alapító Okiratát a férőhelyek feladat ellátási helyenkénti 

változtatása miatt a 02/2158/2020. okiratszámú módosító okirattal - a melléklet szerinti 

tartalommal - módosítja. A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2020. augusztus 31. 

napja. 

A jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 03/2158/2020.okiratszámú Alapító 

Okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2019. június 12-én kelt Alapító Okiratot 

visszavonja, az Alapító Okiratot - MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának – 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából benyújtja. Ezzel egyidejűleg a képviselő-

azonnal Balsai Judit A Magyar 

Államkincstár 

törzskönyvi 

nyilvántartásába 

beküldve, a 

bejegyzés 

folyamatban van 
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testület 35/2020. (VII.08.) számú határozatát visszavonja. 

49 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 10/2019.(XI.06.) számú társulási tanácsi 
határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás aláírására.  

azonnal dr. Papp Judit A Dunakanyari 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó 

Társulásnak a 

határozatot 

megküldtük.   

50 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalászi Kortárs 
Tánctalálkozó megrendezéséhez 250.000 Ft támogatást nyújt. A támogatás 
finanszírozásához az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 
„Polgármester rendelkezési kerete” biztosít fedezetet.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás 
aláírására 

azonnal Dr. S. K. 

Bernadett 

Támogatási 

megállapodás 

aláírása megtörtént. 

51 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben a „Budakalász 
Kiváló Pedagógusa” címet érdemeinek elismeréséért Blaskóné Oravecz Editnek, a 
Nyitnikék Óvoda pedagógusa és Vörös Balázsné, a Szentistvántelepi Általános Iskola 
pedagógusa részére adományozza. 

azonnal Péterffy Gábor A díjak átadása 

megtörtént. 

52 2020.08.19 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben a „dr. Milosevits 
Péterné - Budakalász Közoktatásáért” díjat érdemeinek elismeréséért a 
Szentistvántelepi Általános Iskola pedagógusa, Barcza Lászlóné részére 
adományozza. 

azonnal Péterffy Gábor A díjak átadása 

megtörtént. 

 


