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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. szeptember 29-i rendes ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:   Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  
 
 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Müller Enikő testületi referens 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
    
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 

Jelen előterjesztés a polgármester veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri 

jogkörében eljárva 2021. április 30. és 2021. június 14., illetve a Képviselő-testület 2021. 

június 15. és 2021. augusztus 2. közötti időszakban 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 2021. április 30. és 2021. 

augusztus 2. közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 

elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Budakalász, 2021.09. 13. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

1. 2021.04.30 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

72/2021. (IV.30.) számú határozata 
a Budai út 31. száma alatti ingatlannal kapcsolatos Együttműködési megállapodás 

módosításáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva, a Budai út 31. számú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra vonatkozó, a Budakalász 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2020.11.23-án megkötött, és a haszonélvezeti jog 

alapítását is tartalmazó Együttműködési megállapodás 2.12 pontjában szereplő határidőt a 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése vonatkozásában 2021. augusztus 31-re 

módosítom. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A Családsegítő 

részére a BÉSZKÜ-

n lévő 

helyiségcsoport 

tisztasági festést 

követően aug. 02-

án átadás 

megtörtént, a 

Budai út 31. 

valamennyi 

helyisége aug. 27-

én a Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

részére át lett 

adva. 

2. 2021.05.03 Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 

73/2021.(V.3.) számú határozata 

a Települési értékvédelmi támogatások elbírálásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben a 

helyi védett épületek felújítására beérkezett Települési értékvédelmi pályázatokat az alábbi 

támogatásban részesítem: 

….. 

 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A támogatási 

szerződések meg 

lettek kötve. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

3. 2021.05.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

74/2021.(V.14.) számú határozata 
az Omszk tóra vonatkozó halászati jog gyakorlása tárgyában kötött haszonbérleti szerződés 

módosításáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva a Budakalász Város Önkormányzat tulajdonát képező, Budakalász 1861/3 hrsz-ú, kivett 
tó megnevezésű (Omszk tó) ingatlanon található, 13-136-1-5 víztérkóddal nyilvántartott, 14,7 
hektár kiterjedésű halgazdálkodási vízterület Budakalász Város Önkormányzatot megillető 
halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítása tárgyában 2021. április 
12-én az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel kötött haszonbérleti szerződést a határozat 
melléklete szerint módosítom.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A módosított 

szerződés aláírása 

megtörtént. 

4. 2021.05.14 Budakalász Város Polgármesterének 
75/2021. (V.14.) számú normatív határozata 

a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva, a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 03/2158/2020. számú Alapító Okiratát a Vasút sor 7. szám 

alatti ingatlanvagyon, mint feladatellátási hely törlése miatt a 01/1908-2/2021. okiratszámú 

módosító okirattal - a melléklet szerinti tartalommal - módosítom. A módosítás hatályba 

lépésének dátuma: 2021. július 1. napja. 

A jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 01/1908-3/2021. okiratszámú Alapító Okiratot 
jóváhagyom. Ezzel egyidejűleg a 2020. augusztus 25-én kelt Alapító Okiratot visszavonom, az 
Alapító Okiratot - MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának – törzskönyvi nyilvántartásba 
vétel céljából benyújtom.  
 

2021.07.01 Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

Alapító okirat 

módosítása 

megtörtént. MÁK 

záradék dátuma: 

2021.06.01. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

5. 

 

2021.05.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

76/2021. (V.14.) számú határozata 
a Mályva utcai ingatlan értékesítésének vizsgálatáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva úgy döntök, 
hogy a Budakalász 1294/6 hrsz-ú, természetben a Mályva utcai, 1887m2 nagyságú 
telekingatlanról készült igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői véleményt megküldöm az Állami 
Számvevőszéknek, és feljelentést teszek a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányságon. 

azonnal Péterffy 

Gábor 

Folyamatban   

6. 2021.05.14 Budakalász Város Önkormányzat 

Polgármesterének 

77/2021. (V.14.) számú határozata 

a Mályva utcai ingatlannal kapcsolatos peres eljárás megindításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva úgy döntök, hogy a Budakalász 1294/6 hrsz-ú, természetben a Mályva utcai, 1887m2 

nagyságú telekingatlanról készült igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői véleményre tekintettel 

kárigény érvényesítése érdekében polgári peres eljárást indítok. 

azonnal Péterffy 

Gábor 

Kereset benyújtva. 

7. 2021.05.14 Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 
78/2021. (V.14.) számú határozata 

 a 0139/81 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat 
megtételéről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva Budakalász, külterület 0139/81 hrsz.-ú, 239 m2 területű, szántó megjelölésű ingatlan 
tekintetében, 100.000,-Ft azaz egyszázezer Ft vételáron létrejött adásvételi szerződéshez 
kapcsolódó, Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal nem élek. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A kérelmező 

értesítése 

megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

8. 2021.05.14 Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 
79/2021.(V.14.) számú határozata 

a Patakpart Általános Iskola őrzésével kapcsolatos szerződés megkötéséről 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva a Swietelsky Magyarország Kft.-vel a határozat mellékletét képező szerződést megkötöm, 
2021. május 15. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időszakra a Budakalász Klisovác utca 15. 
szám alatti 4209 hrsz.-ú Patakpart Általános Iskola  

- a hét minden napján 0-24 órás időtartammal az őrzési, 
- szükségesség szerinti jelenléttel a garanciális elemek ellenőrzése, napi és heti 

karbantartási, 
- épület napi ellenőrzési, 
- épület általános biztosítási feladatainak elvégzésére, havi 1.600.000 Ft +ÁFA 

összegben.  
A fedezetet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, a Patakpart Általános Iskola átmeneti 
üzemelteltetésére elkülönített 12 millió Ft keretösszeg biztosítja. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A szerződés meg 

lett kötve. 

9. 2021.05.17 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

80/2021. (V.17.) számú határozata 
Budakalász Kiváló Pedagógusa cím odaítéléséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított „Budakalász Kiváló 
Pedagógusa” címet 2021. évben érdemeinek elismeréséért Balogh Mária a Nyitnikék Óvoda 
Pomázi úti tagintézmény pedagógusa részére adományozom. 

díjátadó 

ünnepség (2021. 

városi – 

Pedagógus napi 

ünnepség) 

Péterffy 

Gábor 

A díj átadása 

megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

10. 2021.05.17 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

81/2021. (V.17.) számú határozata 
dr. Milosevits Péterné Budakalász Közoktatásáért díj odaítéléséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva, a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított „dr. Milosevits 

Péterné - Budakalász Közoktatásáért” díjat 2021. évben érdemeinek elismeréséért Dr. Pappné 

Fazekas Borbála a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosa részére adományozom.  

díjátadó 

ünnepség (2021. 

városi – 

Pedagógus napi 

ünnepség) 

Péterffy 

Gábor 

A díj átadása 

megtörtént. 

11. 2021.05.17 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

82/2021. (V.17.) számú határozata 
a Budakalászi Polgárok Egészségéért díj odaítéléséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított a „Budakalászi 
Polgárok Egészségéért” díjat 2021. évben érdemeinek elismeréséért Nagy Endréné a 
Budakalászi Egészségklub alapítója részére adományozom. 

díjátadó 

ünnepség (2021. 

városi – 

Semmelweis 

napi ünnepség) 

Péterffy 

Gábor 

A díj átadása 

megtörtént. 

12. 2021.05.17 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

83/2021. (V.17.) számú határozata 
a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetéséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, 2021. évre meghirdetem a „Szép kert, gondozott környezet” pályázatot, és a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírást, jelentkezési lapot, valamint a bírálati szempontokat 
elfogadom. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

A beadott 

jelentkezők 

kertjeinek helyszíni 

ellenőrzése 

megtörtént. A 

szemlén 

tapasztaltak 

kiértékelése 

folyamatban. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

13. 2021.05.17 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

84/2021. (V.17.) számú határozata 
a 3. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének ismételt módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva, a SALVEO O.K. Kft. (Székhelye: 1172 Budapest, I.u.25., cégjegyzékszáma: 01-09-928511;) 

képviseletében DR. KISS EDINA háziorvossal, 2013. szeptember 01. napjától határozatlan időre 

kötött, feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerint módosítom. 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

aláírva 

14. 2021.05.21. Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

85/2021. (V.21.) számú határozata 
az Idősek Klubja intézmény teljes nyitva tartásának elrendeléséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Kalászi Idősek Klubja intézményben részleges rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 
62/2020. (IX.30.) sz. Kt. határozatot 2021. június 1. napjával visszavonom. Az intézmény ezen 
naptól teljes nyitva tartásban működik. 

 

június 1. Dr. Paulina 

Fernanda 

az intézmény a 

határozatban 

megjelöltek szerint 

tart nyitva 

15. 2021.05.27. Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

86/2021. (V.27.) számú határozata 
a Kaláz Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Kaláz Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlójaként úgy határozok, hogy a Kft. 
ügyvezetőjének a gazdasági társaság állapotáról, valamint a folyamatban lévő ügyekről szóló 
tájékoztatását elfogadom, és a megtett intézkedéseket jóváhagyom. A gazdasági társaság 2020. 

azonnal dr. Papp Judit A határozat meg 

lett küldve a Kaláz 

kft. részére. 
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évre vonatkozó beszámolóját 68 226 eFt mérlegfőösszeggel, -10 121 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, illetve a beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat a megismert formában 
jóváhagyom.  

16. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 
87 /2021.(V.27.) számú határozata  

a Klisovác utcai házszám megállapítása elleni fellebbezés elbírálásáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva  
Budakalászi Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskörben eljárva, hivatalból indult eljárásban 
1/1111-2/2021 számú 2021. február 25-én kelt határozattal közigazgatási cím rendezése 
tárgyában a 2011 Budakalász, Klisovác utca 4209 hrsz-ú ingatlan közigazgatási címe 
megállapításáról szóló elsőfokú határozatot – a fellebbezés elutasítása mellett – helyben 
hagyom. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A döntés kiküldése 

megtörtént. 

17. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

88/2021. (V.27.) számú határozata 
lakásfenntartási támogatási kérelem elutasításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, Benedek Noémi, 2011 Budakalász, Damjanich utca 23/E. szám alatti lakos 
lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelmét - tekintettel arra, hogy a családban az egy főre 
jutó jövedelem meghaladja a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2020. (IV.22.) számú önkormányzati rendeletben 
meghatározott jogosultság összegét -, elutasítom.  
 
 
 
 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

döntés postázva 
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18. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

89/2021. (V.27.) számú határozata 
gyógyszertámogatási kérelem elutasításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 12/2020. (IV.22.) számú rendelet alapján, Posta Józsefné, 2011 
Budakalász, Budai  út 48. szám alatti lakos gyógyszertámogatásra benyújtott települési 
támogatási kérelmét – tekintettel arra, hogy kérelmező gyógyszerköltsége nem éri el a rendelet 

alapján az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át -, elutasítom. 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

döntésről értesítve 

19. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

90/2021. (V.27.) számú határozata 
lakásfenntartási kérelem elbírálásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, Burján Tamásné, 2011 Budakalász, Szent László  utca 25. szám alatti lakos részére, a 
települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 12/2020. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet alapján, 2020. október 12-
től 2021. október 11-ig havi 4000,-Ft/hó lakásfenntartási támogatás állapítok meg, kérelmező 
Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.-nél vezetett számlájára történő utalással.  

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

döntésről értesítve 

20. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

91/2021. (V.27.) számú határozata 
lakásfenntartási támogatási kérelem elutasításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

döntésről értesítve 
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eljárva, a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 12/2020. (IV.22.) számú rendelet alapján, Fekete Tímea 2011 
Budakalász, Jankovics utca 32. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatásra benyújtott 
települési támogatási kérelmét - tekintettel arra, hogy vagyonnal rendelkezik -, elutasítom.  

21. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

92/2021. (V.27.) számú határozata 
lakásfenntartási támogatási kérelem elutasításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 12/2020. (IV.22.) számú rendelet alapján, Kiss László 2011 Budakalász, 
Felsővár  utca 5. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatásra benyújtott települési támogatási 
kérelmét – tekintettel arra, hogy az egy főre jutó jövedelem meghaladja a rendeletben 
meghatározott jogosultság összegét -, elutasítom.  

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

döntésről értesítve 

22.  Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

93/2021. (V.27.) számú határozata 
lakásfenntartási támogatási kérelem elbírálásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva,  a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 12/2020. (IV.22.) számú rendelet alapján, Lippai Gyuláné, 2011 
Budakalász, Budai út 129. szám alatti lakos részére, 2021.február 1-től 2022. január 31-ig havi 
4000,-Ft támogatást állapítok meg, kérelmező Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt.-nél vezetett 
számlájára történő utalással.  
 
 
 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

döntésről értesítve 
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23.  Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

94/2021. (V.27.) számú határozata 
„Budakalász Város Településfejlesztési koncepciójának, Településszerkezeti tervének, Helyi 
építési szabályzatának és szabályozási tervének felülvizsgálata” tárgyában lefolytatott 
beszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva úgy határozok, hogy: 

1. Budakalász Város Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Budakalász Város 
Településfejlesztési koncepciójának, Településszerkezeti tervének, Helyi építési 
szabályzatának és szabályozási tervének felülvizsgálata” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményes. 

2. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft. (Cégjegyzékszám: 13 09 170748, Adószám: 24960843-2-13, Székhely: 2045 
Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.) ajánlata érvényes. 

3. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 
(cégjegyzékszám: 01 09 944093; adószám: 22799894-2-43, Székhely: 1191 Budapest, 
Ady Endre út 32-40.) ajánlata érvényes. 

4. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
(Cégjegyzékszám: 01 09 067788, Adószám: 10368688-2-43, Székhely: 1111 Budapest, 
Stoczek u. 19. IV. em. 3.) ajánlata érvényes. 

5. Az eljárás nyertes ajánlattevő: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (cégjegyzékszám: 01 
09 944093; adószám: 22799894-2-43, Székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.)  

6. A tervezési szerződést a nyertes ajánlattevővel aláírom. 

azonnal Nád Lilla A szerződés 

aláírása 

megtörtént. 

24. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 
95/2021.(V.27.) számú határozata 

a CO-OP Star Zrt. bérleti jogviszonyának folytatásáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A bérleti 

szerződést 

megkötöttük. 
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határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva bérbe adom az önkormányzat tulajdonát képező Budakalász 542 hrsz. alatt felvett, 
természetben Budakalász, Petőfi tér 3. szám alatti 192 m2 alapterületű ingatlant a CO-OP Star 
Zrt. (székhely: 5100 Jászberény, Ady Endre u. 22.; cégjegyzékszám: 16-10-001694;   adószám: 
11823513-2-16; képviseletében dr. Rédei István ügyvezető) részére 2021. június 1. napjától 
határozott kettő év időtartamra, 2023. május 31. napjáig - kizárólag az eddig folytatott - 
kereskedelmi tevékenység végzése céljára (élelmiszer bolt). 
A bérleti díjat a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig a korábbival megegyező, havi 
260.000 Ft + ÁFA összegben, majd a veszélyhelyzet megszűnését követő 91. naptól 286.000 Ft + 
ÁFA összegben állapítom meg.   

25. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

96/2021. (V.27.) számú határozata  
az NRU-063 forgalmi rendszámú VW Jetta típusú gépjármű értékesítéséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva értékesítem az Önkormányzat tulajdonában lévő NRU-063 forgalmi rendszámú, 
Volkswagen Jetta típusú gépjárművet, 4.190.000,-Ft azaz négymillió egyszázkilencven ezer Ft 
vételárért, az ATT Kft. részére (cégjegyzékszám: 01-09-895572, székhely: 1194 Budapest, 
Nagykőrősi út 162., képviselő: Szécsi András ügyvezető, adószám: 11421795-2-43). A gépjármű 
eladásáról szóló adásvételi szerződést aláírom. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Az adásvételi 

szerződést 

aláírtuk, a 

gépjármű eladása 

megtörtént. 

26. 2021.05.27 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

97/2021.(V.27.) számú határozata 
közúti jelzőtáblák kihelyezésére 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Gerinc utcában, a 2460/8 és 2460/7 
hrsz.-ú ingatlanok telekhatára előtt megállni tilos közúti jelzőtábla és 80 m feliratú kiegészítő 
tábla, a 2347/3 és 2347/5 hrsz.-ú ingatlanok telekhatára előtt megállni tilos tábla, a 2394 és 2395 
hrsz.-ú ingatlanok telekhatára előtt megállni tilos közúti jelzőtábla és 60 m feliratú kiegészítő 

azonnal 

 

Szeleczky 

Szilvia 

A tábla kihelyezés 

részben 

megtörént. 
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tábla, a 2457/4 és 2461 hrsz.-ú ingatlan telekhatára előtt megállni tilos jelzőtábla – az út 
menetirány szerinti jobb oldalán történő – kihelyezéséről döntök. 
 

27. 2021.05.31 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

98/2021. (V.31.) számú határozata 
lakásfenntartási támogatási kérelem elbírálásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, Szép Csaba, 2011 Budakalász, Budai út 119. szám alatti lakos kérelme alapján 2021. 
február 1-től 2022. január 31-ig havi 4000,-Ft támogatást állapítok meg, kérelmező Elmű-Émász 
Energiaszolgáltató Zrt.-nél vezetett számlájára történő utalással.  

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

döntésről értesítve 

28. 2021.05.31 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

99/2021 (V.31.) számú határozata 
a lejárt határidejű határozatokról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a 2020.09.01-2021.04.26 közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést elfogadom. 

azonnal Dr. Papp Judit Intézkedést nem 

igényel. 

29. 2021.05.31 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

100/2021.(V.31.) számú normatív határozata 
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal 2021. június 1-jei hatályba lépéssel elfogadom. Felkérem a 

azonnal Bánffy-

Szegedi 

Tünde 

Intézkedést nem 

igényel. 
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jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatait az elfogadott szervezeti és működési 
szabályzat szerint módosítsa. 

30. 2021.05.31 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

101/2021. (V.31.) számú határozata 
a 2020. évben végzett gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva a 2020. évben végzett gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót elfogadom. 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

Kormányhivatalnak 

elküldve 

31. 2021.06.03 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

102/2021. (VI. 3.) számú határozata 
a Budakalászért Közalapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Budakalászért Közalapítvány 2020. évi beszámolóját elfogadom. 

 

azonnal Dr. Papp Judit A határozatot a 

Közalapítványnak 

megküldtük. 

32. 2021.06.03 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

103/2021. (VI.3.) számú határozata 
a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi beszámolójáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadom. 
 
 
 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

intézkedést nem 

igényel 
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33. 2021.06.03 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

104/2021. (VI.3.) számú határozata 
a Kalászi Idősek Klubja intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 64/2021. (IV.19.) 

számú határozat módosításáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Kalászi Idősek Klubja intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 64/2021. 
(IV.19.) számú polgármesteri határozat második mondatát az alábbiak szerint módosítom: 
Alapilletményét a hatályos jogszabályok és H/13 besorolása alapján (227.273 Ft,- Ft/hó), vezetői 
pótlékát a pótlékalap 200 %-ában (40.000,- Ft/hó), valamint szociális ágazati összevont pótlékot 
(183.679,- Ft/hó) határozok meg, összesen havi bruttó 451.000,- Ft illetményt állapítok meg a 
részére. 
A módosítás a határozat többi részét nem érinti. 

azonnal Bánffy-

Szegedi 

Tünde 

A kinevezés 

megtörtént. 

34. 2021.06.03 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

105/2021. (VI.3.) számú határozata 
a Kalászi Idősek Klubja intézmény vezetésével kapcsolatos megbízásról szóló 69/2021. 

(IV.26.) számú határozat módosításáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Kalászi Idősek Klubja intézmény vezetésével kapcsolatos megbízásról szóló 69/2021. 
(IV.26.) számú polgármesteri határozat második és harmadik mondatát az alábbiak szerint 
módosítom: 
Határozott időre szóló Illetményét a hatályos jogszabályok és H/13 besorolása alapján (227.273 
Ft,- Ft/hó), a vezetői pótlékot a pótlékalap 200 %-ában (40.000,- Ft/hó), valamint a szociális 
ágazati összevont pótlékot (183.679,- Ft/hó) összegben határozom meg, összesen havi bruttó 
451.000,- Ft illetményt állapítok meg a részére. 

azonnal Bánffy-

Szegedi 

Tünde 

A kinevezés 

megtörtént. 
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A vezetői megbízással kapcsolatos többletkiadások 1.319 e Ft személyi juttatás, 204 e Ft 
munkáltatói járulék, összesen 1.523 e Ft fedezete, az Önkormányzat 2020. évi többlet normatíva 
bevétele, amelyet a Magyar Állam Kincstár 2021. évben folyósít. 
A módosítás a határozat többi részét nem érinti. 

35. 2021.06.04 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

106/2021. (VI.04.) számú határozata 
„Budakalászi négy csoportos óvoda engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú 

tervezési szerződés 1. sz. módosításáról. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva „Budakalász négy csoportos óvoda engedélyeztetési és kiviteli terveinek elkészítése” 

tárgyában 2021. március 31-én kötött tervezési szerződést a határozat melléklete szerint 

módosítom. 

azonnal Nád Lilla Szerződést 

aláírtuk. 

36. 2021.06.04 Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 
107 /2021.(VI.04.) számú határozata 

a Damjanich utca 303 helyrajzi számú ingatlanból kialakuló, 303/5 helyrajzi számú 
önkormányzati ingatlan térítésmentes tulajdonjog átruházásának jóváhagyásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva hozzájárulok az Önkormányzat tulajdonában lévő Budakalász 303 helyrajzi számú kivett 
közterület megnevezésű 1.1134 ha.m² alapterületű ingatlan megosztásához a Pest Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály által 885037-9/2020. (VI. 09.) számon kiadott 
telekalakítási engedély szerint, az alábbiaknak megfelelően:  
 

Változás előtti állapot : Változás utáni állapot: 
Budakalász 303 hrsz.   303/1 Kivett közterület 0.0109 ha.m² 

     303/2 Kivett közterület 0.0035 ha.m² 
     303/3 Kivett közterület 0.0041 ha.m² 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A 

tulajdonátruházás 

megtörtént. 
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     303/4 Kivett közterület 0.1090 ha.m² 
     303/5 Kivett országos közút 0.7681 ha.m² 
     303/6 Kivett közterület 0.2178 ha.m² 

1.1134 ha.m²  Összesen:   1.1134 ha.m² 
Egyetértek a Budakalász 303/5 hrsz.-on kialakított 7681 m² alapterületű, kivett országos közút 
megnevezésű ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonába, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vagyonkezelésébe kerülésével, a fennmaradó 303/1 hrsz.-ú, a 303/2 hrsz.-ú, a 303/3 hrsz.-ú, a 
303/4 hrsz.-ú és a 303/6 hrsz.-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonban maradása mellett. 
Az országos közúttal érintett ingatlannak (Budakalász 303/5 hrsz.) az állami vagyoni körbe és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe történő térítésmentes átadását a Közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § (6) és 32. § (6) bekezdéseire hivatkozással támogatom, 
az erről szóló szerződést aláírom. 

37. 2021.06.07 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

108/2021. (VI.07.) számú határozata 
a Lupa Egyesület 2020. évi feladat finanszírozásának elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Lupa Egyesület 2020. évi támogatásáról szóló elszámolást elfogadom, és a Képviselő-
testület a Lupa Egyesülettel 2018-ban kötött megállapodása alapján, az átvállalt feladatokra járó 
2021. évi támogatás kiutalását elrendelem. 

azonnal Zelei Zita A Lupa Egyesület 

2021. évi I. félévi 

adóbefizetései 

alapján kimutatott 

összeg támogatás 

címén a szerződés 

szerint 2021. 

06.11-én kiutalásra 

került az egyesület 

részére. 

38. 2021.06.07 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

109/2021. (VI.07.) számú határozata 
közúti jelzőtáblák kihelyezésére 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva: 

 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A döntés 

végrehajtása 

folyamatban van. 
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határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

• a Kovács Lajos utca 1289 hrsz.-ú területén, a Mályva utca és Kovács Lajos utca 
csatlakozásánál lévő aknafedlaptól (útkereszteződéstől) nyugati irányban (HÉV felé) a 
meglévő jelzőtábla oszloptól 5 méter távolságban mobil sebességcsökkentő borda (4 cm 
magas, sárga-fekete csíkozású) létesítését, 

• a 1289 hrsz.-ú Kovács Lajos utcában, nyugat-keleti irányban haladva a menetirány 
szerinti jobb oldalon, a 1290/7 hrsz.-ú ingatlan előtti útszakaszon, a tervezett 
sebességcsökkentő borda előtt 50 méter távolságban „egyenetlen úttest” közúti 
jelzőtábla (KRESZ 76. ábra) kihelyezését, 

• a 1295 hrsz.-ú Mályva utcában, kelet-nyugati irányban haladva a menetirány szerinti 
jobb oldalon, a tervezett sebességcsökkentő borda előtt kb. 5 méterre, a 
kereszteződésnél lévő jelzőtábla oszlopon „egyenetlen úttest” közúti jelzőtábla (KRESZ 
76. ábra), kiegészítő táblán „5 m” tábla kihelyezését, 

• a 1295 hrsz.-ú Mályva utcában, 1372 hrsz.-ú ingatlan előtti útszakaszon meglévő 
sebességcsökkentő bordához tartozó kettő oszlopon a „bukkanó” (KRESZ 75. ábra) 
közúti jelzőtábla tábla helyett „egyenetlen úttest” közúti jelzőtábla (KRESZ 76. ábra) 
kihelyezését, 

• a 1570 hrsz.-ú Szegfű utcában, dél-észak irányban haladva a menetirány szerinti jobb 
oldalon, a 1571/39 hrsz.-ú ingatlan előtti útszakaszon a meglévő közúti jelzőtábla 
oszlopon a 30 km/h „sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) táblának 20 km/h 
„sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) táblára való cseréjét rendelem el. 

39. 2021.06.07 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

110/2021. (VI.07.) számú határozata 
közúti jelzőtáblák kihelyezésére 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva a 494 hrsz.-ú Scholz Ferenc utcában, a 15. és 18. házszámú ingatlanok közötti útszakaszon 

1 db mobil sebességcsökkentő borda létesítését, a borda mellett az út déli oldalán oszlopra 

erősített, két irányból észlelhető fényvisszaverő felületű tábla elhelyezését, és a bordától 50-50 

méter távolságban „egyenetlen úttest” közúti jelzőtáblák elhelyezését rendelem el. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A végrehajtás 

folyamatban van. 
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40. 2021.06.07 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

111/2021. (VI.07.) számú határozata 
közúti jelzőtáblák kihelyezésére 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva a Szüret utca Kert utcai kereszteződésében „zsákutca” tábla kihelyezését elrendelem. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A tábla 

kihelyezésre 

került. 

41. 2021.06.11 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

112/2021. (VI.11.) számú határozata 
a 2021.évi sportpályázatok eredményének megállapításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva a 2021. évi sporttámogatások kapcsán meghirdetett pályázati kiírásokkal kapcsolatban 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetése sporttámogatások előirányzat terhére, az alábbi 

támogatói döntéseket hozom és a támogatási szerződéseket aláírom: 

- Iskolai tanórán kívüli testnevelés és szabadidősport szervezett formáinak, 

programjainak támogatása az egészséges életmód kialakításáért, az egészség 

megőrzéséért, az ifjúság életesélyeinek javításáért 

Kedvezményezett neve 
Jóváhagyott támogatási összeg 

Kalász Suliért Alapítvány 500.000,-Ft 

- Budakalászi székhelyű vagy telephelyű sportegyesületek működésének elősegítése, a 

sportolni vágyók – különös tekintettel az utánpótlás-kórúak – rendszeres 

sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javítása 

azonnal Nád Lilla A támogatási 

szerződések 

aláírásra kerültek. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

Kedvezményezett neve 
Jóváhagyott támogatási összeg 

VIDRA SE 3.850.000,-Ft 

Békés Harcos Sportegyesület 1.300.000,-Ft 

Budakalászi Munkás Sportegyesület 3.750.000,-Ft 

Budakalászi Férfi Kézilabda Club 3.100.000,-Ft 

Budakalász SC 1.900.000,-Ft 

Fénylakk Budakalászi Vívósport Egyesület 0,-Ft érvénytelen pályázat 

- Budakalász területén, helyi lakosok számára ingyenes szabadidős sportrendezvények 

megszervezésének támogatása 

Kedvezményezett neve 
Jóváhagyott támogatási összeg 

Békés Harcos Sportegyesület 450.000,-Ft 

- Budakalászi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező élsportolók 

sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására 

Kedvezményezett neve 
Jóváhagyott támogatási összeg 

Borsodi Orsolya 150.000,-Ft 
 

42. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

113/2021. (VI.14.) számú határozata 
bizottsági tagok megválasztásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának Máté István László 
képviselőt választom meg, a tagságáról lemondott Tolonics István képviselő helyébe, a 
Társadalmi Szolidaritás és Humán ügyek Bizottság tagjának Tolonics István képviselőt választom 
meg, a képviselői mandátumáról lemondott Mányai Zoltán helyébe.   

azonnal Dr. Papp Judit A választás 

megtörtént. 

További 

intézkedést nem 

igényel. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

43. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

114/2021. (VI.14.) számú határozata 
a Budakalászi Munkás Sportegyesülettel Támogatási szerződés megkötéséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben, 
figyelemmel az 1861/24 hrsz-ú területen lévő Klubház felújításához szükséges önrész 
összegének a 2021. évi költségvetési rendeletben történő biztosításáról szóló 85/2020.(XI.25.) 
számú határozatra, az 1861/24 hrsz-ú Budakalász Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonát képező területen lévő Klubház külső és belső felújítás tárgyában a Budakalászi 
Munkás Sportegyesülettel Támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal 
megkötöm. 

azonnal Nád Lilla Szerződés  

aláírásra került. 

44. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

115/2021. (VI.14.) számú határozata 
A „Budakalász Patakpart utca, Kőbányai út (Árok utca és Patakpart utca között), valamint 

Kőbányai út (Budai út és Árok utca között) útépítési engedélyezési tervek készítése tárgyban 
kötött megrendelés módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva „Budakalász Patakpart utca, Kőbányai út (Árok utca és Patakpart utca között), valamint 
Kőbányai út (Budai út és Árok utca között) útépítési engedélyezési tervek készítése” tárgyban 
kötött megrendelő 1. sz. módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadom és 
aláírom. 
 
 
 
 
 

azonnal Nád Lilla Szerződés aláírásra 

került. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

45. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

116/2021. (VI.14.) számú határozata 
 a „Budakalász Város Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és barna 

zöldhulladék gyűjtőedényekre” elnevezésű KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 azonosítószámú 
projekt megvalósulásához szükséges „hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyában adás-

vételi szerződés megkötéséről 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben az 

NFP Nonprofit szervezet, mint Közös Ajánlatkérő képviseletére jogosult általi döntéshozatal 

alapján úgy határozok, hogy a nyertes ajánlattevővel az „Adás-vételi szerződés keretében a 

„Budakalász Város Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és barna 

zöldhulladék gyűjtőedényekre” elnevezésű KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 azonosítószámú 

projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyban az adás-

vételi szerződést a szerződéskötési moratóriumot követően aláírom. 

a szerződés 
megkötése 

legkorábban a 
szerződéskötési 

moratórium 
letelte után, 
legkésőbb az 

ajánlatok 
ajánlati 

kötöttségének 
idejében Kbt. 

szerint 
 

Nád Lilla A szerződés 

aláírásra került. 

46. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

117/2021. (VI.14.) számú határozata 
„A Patakpart Általános Iskola megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése - kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése” tárgyában a közbeszerzési eljárás megindításáról és szakmai 
tartalmának elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 

eljárva figyelemmel a közbeszerzési terv elfogadásáról szóló 53/2021. (III.29.) sz. határozatra, „A 

Patakpart Általános Iskola megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése - kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése” tárgyban a közbeszerzési eljárás alapját képező műszaki 

azonnal Nád Lilla A közbeszerzési 

eljárást 

megindítottuk, 

mely azóta le is 

zárult. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

tartalmat a határozat melléklete szerint jóváhagyom, és a Kbt.112.§. (1) bekezdés b) pontja 

szerinti közbeszerzési eljárást megindítom. 

47. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

118/2021. (VI.14.) számú határozata  
bérleti díj elengedéséről  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a kihirdetett veszélyhelyzet idejére, illetve a bérleti szerződés megszűnésének napjáig, 
azaz 2020. november 4-től 2021. február 14-ig a Budakalász, Széchenyi u. 17. alagsor 5. számú 
lakásra Tóth László részére előírt összesen 51.976 Ft összegű lakbért teljes mértékben eltörlöm. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Az ügyfél és a 

Pénzügyi iroda 

értesítése 

megtörtént. 

48. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

119/2021. (VI.14.) számú határozata  
tartozás kiegyenlítésére vonatkozó részletfizetés engedélyezéséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, Tóth László Budakalász, Széchenyi u. 17. alagsor 5. számú lakos által felhalmozott 
303.174 Ft összegű bérleti és használati díj tartozásának havi 10.000 Ft összegű részletfizetéssel 
történő kiegyenlítésére irányuló megállapodást aláírom. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A megállapodás 

aláírásra került. 

49. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

120/2021. (VI.14.) számú határozata  
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Budakalász 0206/10 hrsz.-ú ingatlan 1101 m2-es 

területrészére adott vételi ajánlatának elfogadásáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t képviselő Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A nyilatkozat 

aláírásra és 

megküldésre 

került. (Később a 

vételi ajánlatot 

visszavonták.) 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

dr. Madarassy Tamás ügyvéd útján a Budakalász külterület 0206/10 hrsz. összesen 80464 m2 
alapterületű ingatlan 1101 m2-es részére tett vételi ajánlatát - mely Ötvös Ildikó földmérő által 
2020.10.12-én készített „Kisajátítási vázrajz” szerint, kisajátítás utáni állapotban 0206/11 hrsz. 
„kivett töltés” művelési ágú ingatlanként lesz kialakítva - 11.400.000 Ft kártalanítási összeggel 
elfogadom és a vételi ajánlat elfogadó nyilatkozatát aláírom. 

50. 2021.06.14 Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesterének 

121/2021. (VI.14.) számú határozata  
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Budakalász 0208/5 hrsz.-ú ingatlan 926 m2-es 

területrészére adott vételi ajánlatának elfogadásáról 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
eljárva, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t képviselő Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
dr. Madarassy Tamás ügyvéd útján a Budakalász külterület 0208/5 hrsz. összesen 2248 m2 
alapterületű ingatlan 926 m2-es részére tett vételi ajánlatát - mely Ötvös Ildikó földmérő által 
2020.10.08-án készített „Kisajátítási vázrajz” szerint, kisajátítás utáni állapotban 0208/17 hrsz. 
„kivett töltés” művelési ágú ingatlanként lesz kialakítva – 12.600.000 Ft kártalanítási összeggel 
elfogadom és a vételi ajánlat elfogadó nyilatkozatát aláírom. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A nyilatkozat 

aláírásra és 

megküldésre 

került. (Később a 

vételi ajánlatot 

visszavonták.) 

51. 2021.06.30 122/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonát képező Budakalász 2273 helyrajzi számú ingatlan 1/1, és a 2274 helyrajzi számú 

ingatlan 900/1902-ed arányú tulajdonjogát, a Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalás 

Plébániára - az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága által 

fenntartandó óvoda létesítése érdekében - ingyenesen átruházza. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező ingyenes vagyonátruházási 

szerződés megkötésére. 

azonnal dr. Deák 

Ferenc 

A szerződés 

aláírásra került. 

52. 2021.06.30 123/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

Intézkedést nem 

igényel. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

53. 2021.06.30 124/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. november 3. és 2021. június 

14. közötti időszak alatt hozott polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

azonnal Dr. Papp Judit Intézkedést nem 

igényel 

54. 2021.06.30 125/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3528/10 helyrajzi számú, 846 
m² területű, természetben a Dolina utcában található zártkerti ingatlant belterületbe csatolja.  
A belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos költséget 
(eljárási díj 6.600 Ft) a tulajdonos vállalja.  
A belterületi becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az Önkormányzat végzi el. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Kértük a 

Földhivatali 

Főosztályt az 

ingatlan 

belterületbe 

vonásának 

végrehajtására, 

valamint az 

ingatlan-

nyilvántartásban 

való átvezetésre. 

Erről megszületett 

a földhivatali 

határozat. 

 

55. 2021.06.30 126/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3027/7 helyrajzi számú, 1263 
m² területű, természetben a Gyümölcs utcában található zártkerti ingatlant belterületbe 
csatolja.  
A belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos költséget 
(eljárási díj 6.600 Ft) a tulajdonos vállalja.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Levélben kértük a 

Földhivatali 

Főosztályt az 

ingatlan 

belterületbe 

vonásának 

végrehajtására, 

valamint az 

ingatlan-

nyilvántartásban 

való átvezetésre. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

56. 2021.06.30 127/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011 Budakalász, 
külterület 0109/12 hrsz.-ú ingatlan tekintetében, a 2021. május 27-én kelt adásvételi 
szerződésben rögzített 110.000 Ft-os vételár mellett nem él az elővásárlási jogával.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A kérelmező 

értesítése 

megtörtént. 

57. 2021.06.30 128/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deko Print Kft.-vel (székhely: 2011 
Budakalász, Szentendrei út 1-3.; cg.: 13-09-170852; adószám: 12301449-2-13; képviseli: Verebes 
Gyula ügyvezető) új bérleti szerződést köt 2022. január 1. napjától 2027. december 31-ig terjedő 
időszakra - az általa jelenleg 2021. december 31-ig érvényes bérleti szerződés alapján bérelt - 
Budakalász Város Önkormányzat tulajdonát képező Budakalász 1291/25 hrsz-ú, Budakalász, 
Szentendrei út 1-3. szám alatt lévő ingatlan (régi Lenfonó) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 19.1, 21.1, 21.2 és 
21.3 jelű épület és hozzá tartozó (elkerített) összesen 3.400 m2 területrész vonatkozásában, 
filmnyomás, textilkészítés, reklámeszköz gyártás és forgalmazás céljára. 

▪ A bérleti díj 2022. január 1-től 2023. december 31-ig 1.380.000 Ft/hó + ÁFA 
▪ A bérleti díj úgy került meghatározva, hogy a díj megfizetése mellett a bérlő értéknövelő 

beruházások végrehajtását vállalta, első sorban az alábbi területeken: 
▪ lapos tető vízszigetelése 
▪ lapos tetőn található épületek lábazatain található elfagyott vakolatok 

bontása, újravakolása 
▪ a tetőn található világító ablakok javítása, illetve cseréje 
▪ ereszcsatornák, csapadékvíz lefolyók cseréje 
▪ utak felújítása 
▪ külső leomlott vakolatok javítása  

▪ A bérlő pályázati források felhasználását tervezi, a pályázati dokumentációt az 
Önkormányzat számára megküldi, az Önkormányzat vállalja a pályázatokon való indulás 
támogatását. 

▪ 2024. január 1-én a fenti bérleti díj konstrukció felülvizsgálatra kerül, az értékelés 
szempontja a megvalósult és folyamatban lévő értéknövelő beruházások áttekintése. A 
felülvizsgálat eredményeként az értéknövelő beruházások megvalósulása esetén a 
bérleti díj szinten tartása, vagy maximum inflációs rátával való növelése, azok 
elmaradása esetén a bérleti díj jelentős emelése várható. 

▪ Az értéknövelő beruházásként fent nem említett, kisebb karbantartási munkákat, a 
használatból fakadó bérlői, technológiai igényeket kiszolgáló fejlesztéseket a bérlő 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A bérleti szerződés 

megkötésre került. 
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(továbbra is) saját költségén, valósítja meg tételes elszámolási kötelezettség nélkül, 
azonban az ingatlan állagmegóvásának ellenőrizhető biztosítása mellett. 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti 
feltételekkel a bérleti szerződést megkösse. A szerződéskötés előfeltétele, hogy a szerződés 
aláírásakor bérleti és közüzemi díj tartozása a bérlőnek nem lehet. 

58. 2021.06.30 129/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021/2022. nevelési évre a 

Budakalászi Nyitnikék Óvodában az előírt törvényben meghatározott csoportlétszám (25 fő) 

20%-kal történő túllépését engedélyezi 2021. szeptember 1. napjától a Budakalászi Nyitnikék 

Óvoda Pomázi úti székhelyén a Süni, a Pillangó és a Katica csoportban, illetve a Budakalászi 

Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai Tagintézményének mind a hat csoportjában. 

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

Intézkedést nem 

igényel 

59. 2021.06.30 130/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021/2022. nevelési évre a 
Budakalászi Telepi Óvoda öt csoportja (Katica, Mókus, Vidra, Zsiráf, Manó) esetében az előírt 
törvényben meghatározott csoportlétszám (25 fő) 20%-kal történő túllépését engedélyezi. 
 
 

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

Intézkedést nem 

igényel 

60. 2021.06.30 131/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LepusMed Egészségügyi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2020. május 04. napján megkötött feladat-ellátási 
szerződést a határozat melléklete szerint módosítja. 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

szerződés aláírva 

61. 2021.06.30 132/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény elhelyezését a Budakalász, Szentendrei út 24. szám alatti BÉSZKÜ 
ingatlanon biztosítja 2021. augusztus 1-től.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézménnyel az ingyenes használati szerződést megkösse a Budakalász 
Szentendrei út 24. sz. alatti ingatlanra. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A használatba adás 

megtörtént. 

Használati 

szerződés 

megkötése 

folyamatban van. 
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62. 2021.06.30 133/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vértesalja Hulladékgazdálkodási 
Projekt (KEHOP-3.2.1-15-2017-00003) Megvalósíthatósági Tanulmányát (MT) elfogadja, s 
hozzájárul a 69/2016 (III. 31.) Korm. rendelet szerinti rendszerelem fejlesztési kérelem ennek 
megfelelő tartalommal történő benyújtásához. Egyben felhatalmazza a Társulás Elnökét az 
elfogadott MT tartalmának megfelelő projekt megvalósításához szükséges döntések 
meghozatalára és a szükséges dokumentumok aláírására. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

A döntés a 

társulásnak 

megküldve 

63. 2021.06.30 134/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Bicske 0121/6 
hrsz-on található Hulladékkezelő létesítmény építési szerelési biztosítási jogviszonyának 
fenntartása érdekében szükséges a 0-24 órás élő erős őrzés-védés és kapcsolódó diszpécseri 
szolgáltatás fenntartása. Egyetért azzal, hogy a létesítmény 0-24 órás élő erős őrzés-védési 

feladatainak és a kapcsolódó diszpécseri szolgálati feladatoknak ellátására határozatlan idejű 
megbízási jogviszony keretében kerüljön sor, melynek kiválasztására a Társulás közbeszerzési 
eljárást folytat le. 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bicskei Hulladékkezelő 

létesítmény (Bicske 0121/6 hrsz) 24 órás őrzés-védési feladatainak és kapcsolódó diszpécseri 

szolgáltatásnak az egyező tárgyú közbeszerzési eljárás idejére szóló megbízási jogviszony 

létesítését és jóváhagyja az Elnökség részére az ezen eljáráson legkisebb ellenszolgáltatást kérő 

érvényes ajánlattevővel való szerződéskötést. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

A döntés a 

társulásnak 

megküldve 

64. 2021.06.30 135/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati 
projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

azonnal Nád Lilla Nem igényelt 

intézkedést. 

65. 2021.06.30 136/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatban lévő 
peres ügyeiről szóló beszámolót elfogadja. 

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

Intézkedést nem 

igényel 

66. 2021.06.30 137/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárást lezáró 
döntésében úgy határoz, hogy  

1. Budakalász Város Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Budakalász, Lenfonógyár H5 
HÉV megálló és Country Tanya körforgalom közötti szakasz járdaépítés” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményes. 

azonnal Nád Lilla A szerződés 

aláírásra került. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

2. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban a 4-ÉPV Kft. (székhely: 2534 Tát Törökvész u. 
29., adószám: 13217471-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-025119) ajánlata érvényes. 

3. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban a Stone Dekor Kft. (székhely: 2615 Csővár, 
Madách utca 1., adószám: 14654781-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-154777) ajánlata 
érvénytelen. 

4. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban a Mészáros Kft. (székhely: 1033 Budapest, 
Szőlőkert utca 9., adószám: 12970412-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-712542) ajánlata 
érvénytelen. 

5. Az eljárás nyertes ajánlattevő: 4-ÉPV Kft. (székhely: 2534 Tát Törökvész u. 29., adószám: 
13217471-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-025119)  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására a nyertes ajánlattevővel. 

67. 2021.06.30 138/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másodfokú hatóság a polgármesteri 
hatáskörben, mint átruházott hatáskörben hozott, Terjék Gábor (sz.: Szentendre, 1983.05.11.; 
an.: Bordás Erzsébet) 2011 Budakalász, Rózsa utca 13. szám alatti lakos kérelmező átmeneti 
segély megállapítása iránt indult ügyében az 1/1789-4/2021. számú eljárást megszüntető  
 

elsőfokú végzést helyben hagyja. 
 
A határozat a közléssel végleges, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A véglegessé vált 
döntés ellen közigazgatási per indítható. 
 
A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszéknek címezve a Budakalászi Polgármesteri 
Hivatalban (2011 Budakalász Petőfi tér 1.) a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet 
benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya a felperes 
azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. Az önkormányzati határozat 
bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000.-Ft. 
 
  

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

döntésről értesítve 

68. 2021.08.02 139/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a megismert 

koncepciótervek alapján folytasson tárgyalásokat és kössön településrendezési megállapodást a 

Market Asset Management Zrt.-vel, amelyben a filmstúdió számára szükséges építési jogok 

azonnal Péterffy 

Gábor 

A testület nem       

adott 

felhatalmazást a 

polgármesternek. 
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keletkeztetése érdekében a felek egyrészt megállapodnak a településrendezési eszközök 

módosításának elindításáról, másrészt a fejlesztő által ennek fejében nyújtandó 

kompenzációról. 

69. 2021.08.02 140/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Tankerületi 

Központ által fenntartott köznevelési intézmények – Kalász Suli Általános Iskola, Kalász Alapfokú 

Művészeti Iskola, Szentistvántelepi Általános Iskola, Patakpart Általános Iskola - esetében a 

vagyonkezelési szerződést megköti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A szerződés 

aláírásra került. 

70. 2021.08.02 141/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budakalász Város 
Önkormányzat tulajdonát képező, Budakalász, belterület 3706/1. hrsz-ú, Szentendrei út 24. 
szám alatt található ingatlan kb. 355 m2 nagyságú része a Ceglédi Tankerületi Központ (2700 
Cegléd, Malom tér 3.), mint Fenntartó és a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei 
Tagintézménye (2000 Szentendre, Széchenyi tér 1.)  mint Használatba vevő és Budakalász Város 
Önkormányzata között – ingyenes ingatlan használatba adási szerződés keretében - a Pest 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye (2000 Szentendre, Széchenyi tér 
1.) által történő hasznosításra kerüljön 25 éves időtartamra.  
Az épületrészt kizárólag Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt és Pomáz ellátási körzet összes 
óvodájában és iskolájában végzett többek között: diagnosztikai, nevelési tanácsadás, logopédiai 
ellátás, gyógytestnevelés, korai tanácsadás, fejlesztés tevékenységek céljából használhatja. 
Az ingyenes használat feltétele, hogy a teljes felújításon felül a Ceglédi Tankerületi Központot 
terheli a 25 év alatt felmerülő felújítási, karbantartási költség. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal az ingyenes használati 
szerződés aláírására. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A használati 

szerződés aláírásra 

került. 

71. 2021.08.02 142/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Budakalász Fenntartható Városi 

Mobilitási Tervének (SUMP) készítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

azonnal Nád Lilla Intézkedést nem 

igényelt. 

72. 2021.08.02 143/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Közétkeztetés 

önkormányzat által fenntartott intézményekben” tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú 

folyamatban Nád Lilla A szerződés 

aláírásra került. 
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módosításában foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti 

vállalkozási szerződés 3. számú módosításának aláírására. 

73. 2021.08.02 144/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárást lezáró 

döntésében úgy határoz, hogy  

1. Budakalász Város Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Budakalász Város Helyi 
építési szabályzatának és szabályozási tervének egyszerűsített eljárásban történő 
módosításának elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményes. 

2. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (székhely: 
1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., adószám: 22799894-2-43, Cégjegyzékszám: 01 09 
944093) ajánlata érvényes. 

3. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban az URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft. 
(székhely: 1111 Budapest, Stoczek u 19. 4. em. 3., adószám: 10368688-2-43, 
Cégjegyzékszám: 01 09 067788) ajánlata érvényes. 

4. Az 1. pont szerinti beszerzési eljárásban a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft (székhely: 1121 
Budapest, Kakukkhegyi út 9., adószám: 12880627-2-43, Cégjegyzékszám: 01 09 708028) 
ajánlata érvényes. 

5. Az eljárás nyertes ajánlattevő: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (székhely: 1191 
Budapest, Ady Endre út 32-40., adószám: 22799894-2-43, Cégjegyzékszám: 01 09 
944093)  

6. A Képviselő-testület a nettó 2 600 000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 3 302 000,-Ft tervezési díjat 
az Önkormányzat 2021. évi költségvetés II. módosítás 11. sz. melléklet 6.sorának terhére 
biztosítja (K513 Működési célú átalános tartalék). 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és 
aláírására a nyertes ajánlattevővel. 

azonnal Nád Lilla Szerződéskötés 

folyamatban. 

74. 2021.08.02 145/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és jóváhagyja a Budakalász 3. 

számú háziorvosi körzetet ellátó Dr. Kiss Edina praxisjogának átadását, és annak értékesítését 

2021. október 1. napjától dr. Kaszás Anikó háziorvos részére. A Képviselő-testület felhatalmazza 

dr. Göbl Richárd polgármestert, hogy az ehhez szükséges szándéknyilatkozatot, valamint 

Budakalász Város Önkormányzata és a Kaszás Praxis Kft. dr. Kaszás Anikó ügyvezető-háziorvos 

közötti feladat-ellátási előszerződést aláírja.  

azonnal Dr. Paulina 

Fernanda 

szerződés aláírva 
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75. 2021.08.02 146/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézményének Korai fejlesztő csoportja részére egyéni 
fejlesztő foglalkozások megtartására a Budakalászi Bölcsőde Mályva utcai Tagintézményben 
biztosított kb. 10m2-es helyiség (1. raktár) használatba adásáról szóló 1/3765-2/2020 ikt. számú 
szerződést 2022. június 30. napjáig meghosszabbítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező 

használati szerződés módosításáról szóló megállapodás aláírására 

azonnal Villám Zsuzsa A határozat az 

intézmény 

vezetőjének meg 

lett küldve. 

76. 2021.08.02 147/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2021. (VI.30.) sz. Kt. 

határozatban a Deko Print Kft.-vel megkötendő új bérleti szerződés bérleti időtartamát az 

alábbiakra javítja ki: 

„„új bérleti szerződést köt 2022. január 1. napjától 2026. december 31-ig terjedő időszakra” 

A módosítás a határozat egyéb részeit nem érinti.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A bérleti szerződés 

a javított 

időtartamra lett 

megkötve. 

77. 2021.08.02 148/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3061 és 3064 helyrajzi számú 

zártkerti ingatlanokat belterületbe csatolja. 

A belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos földmérői 

munkarészek, valamint a fekvésváltás ingatlannyilvántartási átvezetésének költségeit a 3061 

helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa vállalja, és tudomásul veszi, hogy az ingatlanok belterületbe 

kerülése nem vonja automatikusan maga után az infrastruktúra azonnali, önkormányzat általi 

fejlesztését. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A határozatról 

értesítettük a 

korábbi változási 

vázrajzot készítő 

földmérőt, aki 

felvette a 

kapcsolatot a 3061 

hrsz. ingatlan 

tulajdonosaival és 

jelenleg tárgyalnak 

az elkészítendő 

munkarészekről és 

azok költségeiről. 

78. 2021.08.02 149/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem él az elővásárlási 
jogával a 2011 Budakalász, Sekrestyés utca 4205/6 hrsz. ingatlan 648/775 tulajdoni hányad 
tekintetében, 24.000.000 Ft-os vételár mellett.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A kérelmező 

értesítése 

megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozat aláírására. 

79. 2021.08.02 150/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem él az elővásárlási 
jogával a 2011 Budakalász, Kálvária utca 12. sz. 49 hrsz. alatt ingatlan tekintetében, a 2021. 
június 25-én kelt adásvételi szerződésben rögzített 25.000.000 Ft-os vételár mellett.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A kérelmező 

értesítése 

megtörtént. 

80. 2021.08.02 151/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a 
Budakalász, 2475 hrsz. ingatlan 50/343 tulajdoni hányadát Slakta Balázstól 3.000.000 Ft-ért és 
az ingatlan 50/343 tulajdoni hányadát Slakta Dánieltől 3.000.000 Ft-ért. 
A Képviselő-testület a 6.000.000 Ft-os vételárat az Önkormányzat 2021. évi költségvetés I. 
módosításában biztosítja (K62 Ingatlanok beszerzése). A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Dr. Viszlói ügyvéd 

úr a szerződés 

tervezetet 

előkészítette, az 

eladóval az 

egyeztetések 

folyamatban 

vannak. 

81. 2021.08.02 152/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete használati szerződést köt az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Szentendrei Földhivatal ingatlan-

nyilvántartásában Budakalász természetben 1236/17 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló Dandé 

Regina tulajdonában lévő épület(felépítmény) alatti 30 m2 nagyságú területre, 2021. október 1-

től 2026. szeptember 30-ig 5 éves határozott időtartamra. 

A használati díj összege: 7874 Ft/hó + ÁFA azaz bruttó 10.000 Ft /hó (tízezer forint).  

A használatba adott terület használati díját az Önkormányzat 2022-től minden évben, az adott 

év március 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által kimutatott előző évi fogyasztói árindex 

mértékével megemelheti. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A használati 

szerződés aláírásra 

került. 

82. 2021.08.02 153/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsővár utca jobb oldalán, a 
Felsővár utca Budai úti torkolatában, „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) tábla kihelyezését rendeli 
el a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A KRESZ tábla 

kihelyezésre 

került. 

83. 2021.08.02 154/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

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

a szerződés 
megkötése 

legkorábban a 

Nád Lilla A szerződés 

aláírásra került. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

1. Budakalász Város Önkormányzata ajánlatkérő által indított „A Patakpart Általános Iskola 
megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése - kiviteli tervdokumentáció elkészítése” 
tárgyú EKR000832182021. számú közbeszerzési eljárás eredményes. 

2. Az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban a Renta Plusz Mérnöki Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz Katona József Utca 18 
2118/44.) ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel a felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírtaknak (érvényes) és ajánlattevő 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

3. Az eljárás nyertes ajánlattevő: Renta Plusz Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz Katona József Utca 18 2118/44.) tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot (Kbt. 77. § (4) bekezdés). 

4. A Képviselő-testület a maximum nettó 14.300.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 18.161.000,-Ft 
tervezési díjat egyrészt az Önkormányzat 2021. évi költségvetés 13. melléklet 9. sorának 
(Patakpart utca, Kőbányai út útépítési kiviteli terv) terhére (14.900.000,-Ft), illetve a 
2021. évi költségvetés 2. sz. módosításának 11. melléklet 6. sorának (működési célú 
általános tartalék) terhére (3.261.000,-Ft) biztosítja. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására a nyertes 
ajánlattevővel a szerződéskötési moratóriumot követően. 

szerződéskötési 
moratórium 
letelte után, 
legkésőbb az 

ajánlatok 
ajánlati 

kötöttségének 
idejében Kbt. 

szerint 

84. 2021.08.02 155/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másodfokú hatóság a polgármesteri 

hatáskörben, mint átruházott hatáskörben - a kiadmányozás rendje szerint - a Környezetvédelmi 

és Rendészeti Iroda (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) által 2021. július 05. napján kelt 2493-

5/2021. számú határozat elleni, dr. Visontai Csongor képviselő fellebbezése alapján az alábbi 

döntést hozza: 

1. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolásának 1. bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: 

 

2. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot a módosítással nem érintett részei 
tekintetében helybenhagyja. 

 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

A döntés az 

ügyfélnek 

megküldve. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.04.30. – 2021.08.02. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

85. 2021.08.02 156/2021. (VIII.02.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakalász, Mályva utca 
3. 1/3. sz. (95 m2 területű összkomfortos) piaci alapon bérbeadott önkormányzati tulajdonú lakás 
havi 180.000,-Ft-os lakbérét nem csökkenti, a bérlő méltányossági kérelmét elutasítja. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A bérlő értesítése 

a döntésről 

megtörtént. (Azóta 

megkezdte a 

tartozás 

törlesztését.) 

 


