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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 2021. szeptember 29. és 2021. november 24. 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. szeptember 29. és 2021. 

november 24. közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 

elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Budakalász, 2021.11. 30. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

1. 2021.09.30 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

157/2021.(IX.30.) normatív határozata  

az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, 

az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról  

  

1. Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a jelentkezés írásbeli 

kérelem alapján történik, az óvodai beiratkozás időpontját a Képviselő-testület minden év március 31. 

napjáig határozza meg, az óvodavezetők tárgyév február 15. napjáig tett, írásbeli javaslata alapján. 

A jelentkezési lapot elsősorban abba a felvételi körzetes óvodába kell benyújtani, amelybe a gyermek és 

szülője lakóhelye szerint lakik. 

A felvételi körzeteket a határozat 1. melléklete tartalmazza. 

 

 

azonnal dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

Az 

intézményvezetőknek 

a határozatot 

megküldtük. 

2. 2021.09.29. 158/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2021. 01.-08. havi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által 

előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint 

az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. 

rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján – elfogadja. 

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Intézkedést nem 

igényel. 

3. 2021.09.29. 159/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. 

augusztus 31-i állapot szerinti követelés állományáról szóló kimutatást elfogadja. A 

vevői követelések teljesítését, továbbá a bérbe adott ingatlanok bérleti díj megfizetését 

szigorúan és folyamatosan nyomon kell követni, nemfizetés esetén az Önkormányzat 

élni kíván a felmondás és a követelés behajtás jogával. 

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Intézkedést nem 

igényel. 

4. 2021.09.29. 160/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t képviselő Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság, dr. Madarassy Tamás ügyvéd útján  

–  a Budakalász külterület 0206/10 hrsz. összesen 80464 m2 alapterületű ingatlan 1101 

m2-es részére tett vételi ajánlatát visszavonta, 

–  a Budakalász külterület 0208/5 hrsz. összesen 2248 m2 alapterületű ingatlan 926 

m2-es részére tett vételi ajánlatát visszavonta, 

ezáltal a Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 120/2021.(VI.14.) 

számú határozata és a 121/2021.(VI.14.) számú határozata okafogyottá vált. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

 

Intézkedést nem 

igényelt. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

5. 2021.09.29. 161/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul A „Barát-patak 

torkolat és környezetének fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.4.0-15-2020-00021 számú 

projekthez, az Önkormányzat tulajdonában lévő 0206/10 hrsz. és 0208/5 hrsz. 

ingatlanok összesen 2027 m2-es részének térítésmentes biztosításával a projekt 

megvalósulásához. Az Önkormányzat az építési forgalom útvonalára szigorú 

követelményeket határoz meg. 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a fenti feltételekkel aláírja. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A megállapodás 

aláírásra került. 

6. 2021.09.29. 162/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem él az 

elővásárlási jogával a 2011 Budakalász, 0178/269 hrsz. alatt ingatlan tekintetében, a 

2021. augusztus 2-án kelt adásvételi szerződésben rögzített 375.000 Ft-os vételár 

mellett.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A kérelmező 

értesítése megtörtént. 

7. 2021.09.29. 163/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 

3706/2 hrsz. alatti, telekalakítás során kialakuló 705 m2-es belterületi építési telket 

pályázat útján értékesíti, minimum 49.800.000 Ft + ÁFA értékkel, ajánlat egyezőség 

esetén többfordulós pályázat útján. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a telekalakítás megtörténte, az 

ingatlannyilvántartásban való átvezetés után – a 3706/2 hrsz. ingatlan értékesítéséről 

szóló pályázat kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett pályázatok Értékelő 

Munkacsoport útján történő feldolgozására.  

A pályázatok értékeléséről – az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a 

Képviselő-testület dönt. 

telekalakítás 

megtörténte, az 

ingatlannyilvántartásban 

való átvezetés után 

azonnal 

 

Szeleczky 

Szilvia 

A pályázat kiírásra 

került. 

8. 2021.09.29. 164/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 

3706/4 hrsz. alatti, telekalakítás során kialakuló 705 m2-es belterületi építési telket 

pályázat útján értékesíti, minimum 49.800.000 Ft + ÁFA értékkel, ajánlat egyezőség 

esetén többfordulós pályázat útján. 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert – a telekalakítás megtörténte, az ingatlannyilvántartásban való 

átvezetés után – a 3706/4 hrsz. ingatlan értékesítéséről szóló pályázat kiírására, annak 

telekalakítás 

megtörténte, az 

ingatlannyilvántartásban 

való átvezetés után 

azonnal 

 

Szeleczky 

Szilvia 

A pályázat kiírásra 

került. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

nyilvánossá tételére, a beérkezett pályázatok Értékelő Munkacsoport útján történő 

feldolgozására.  

A pályázatok értékeléséről – az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján – a 

Képviselő-testület dönt. 

9. 2021.09.29. 165/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3706/2 és 3706/4 hrsz. 

ingatlanok értékesítési pályázatának Értékelő Munkacsoportjába felkéri: 

dr. Deák Ferenc jegyzőt Értékelő Munkacsoport elnökévé, 

Nád Lilla pályázati referenst taggá, 

Szeleczky Szilvia irodavezetőt taggá, 

Varga Mónika vagyongazdálkodási ügyintézőt taggá. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A Munkacsoport 

megalakult. 

10. 2021.09.29. 166/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Prekobrdo városrészben forgalmi rend változtatást hajt végre. Ennek módja a 

sebességkorlátozó zónák és figyelmeztető táblák kihelyezése az alábbiak szerint: 

A táblákat az e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák elnevezésű Útügyi Műszaki előírás 

alapján a következők szerint kell tervezni: 

 Gyermekek tábla: 57. pontban részletezett A-021 képi jelzőtáblának 

megfelelő, 600 mm mérettel kihelyezendő a Klisovác utca - Erdőhát utca 

kereszteződésében és a Klisovác utcában az idősek otthona bejáratánál, 

 Sebességkorlátozási zóna táblák: 65. pontban részletezett E-028 és E-029 képi 

jelzőtáblának megfelelő, 600 mm mérettel kihelyezendő a Klisovác utca - 

Erdőhát utca kereszteződésénél, a Klisovác utca – Orom utca csatlakozásánál 

és az Orom utca – Som utca csatlakozásánál, 

 Zsákutca tábla: 69. pontban részletezett G-301 képi jelzőtáblának megfelelő, 

600 mm mérettel kihelyezendő a Som utca - Menta köz csatlakozásánál és a 

Kamilla utca – Boróka köz csatlakozásánál. 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbá úgy dönt, hogy a 

Prekobrdo városrészben és forgalomi rend változtatás keretében forgalomtechnikai 

szakvélemény készíttet az Orom utca lezárásának, illetve a 20 km/h-s 

sebességkorlátozási zónákba behajtani tilos, kivéve célforgalom korlátozás 

bevezetésére vonatkozóan. 

A Képviselő-testület a gyermekek, gyalogosok és kerékpárosok biztonsága érdekében 

a Patakpart Iskola parkolójának elején és végén egy-egy ideiglenes szerelt szerkezetű 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A táblák kihelyezése 

megtörtént. 

A fekvőrendőrök 

megrendelése 

folyamatban van. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

fekvőrendőrt helyez el az úthálózat végleges kialakításáig a hozzátartozó műszaki 

tartalommal együtt. 

11. 2021.09.29. 167/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Táncsics 

Mihály utcában 20 km/h-s sebességkorlátozást vezet be és 600 mm átmérőjű 

sebességkorlátozó tábla elhelyezését rendeli el a Táncsics Mihály utca kanyarban, a 

már meglévő kötelező haladási iránytábla oszlopára.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A tábla kihelyezése 

megtörtént. 

12. 2021.09.29. 168/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 A Klenity városrészben és a Csapás utcában a határozat melléklete szerinti 

forgalomszabályozást hajt végre. Ennek keretében a forgalmi rend változása 

jelzőtáblák kihelyezésével, valamint burkolatba süllyedő oszlopok 

telepítésével történik. 

 A beruházás megvalósításának fedezeteként az Önkormányzat 2021. évi  

költségvetésében a beruházási tételek közül a „Klenity gyalogos közlekedés 

fejlesztése” sorról 7.000.000Ft-ot, a „Forgalomtechnikai tervek készítése” 

sorról 3.000.000 Ft-ot csoportosít át. 

 Ezzel egyidőben a behajtási engedélyek kiadásának, valamint süllyedő 

oszlopokhoz történő hozzáférés rendje kidolgozásra kerül. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A süllyedő 

oszlopokra árajánlat 

kérések folyamatban 

vannak. A behajtási 

engedélyek kiadását 

szabályozó rendelet 

előkészítése 

megkezdődött. 

13. 2021.09.29. 169/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „Budakalász négy 

csoportos óvoda engedélyeztetési és kiviteli terveinek elkészítése.” tervezési szerződés 

2. számú módosításában foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert a tervezési 

szerződés 2. számú módosításának aláírására. 

azonnal Nád Lilla Szerződés aláírása 

megtörtént 

14. 2021.09.29. 170/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város területén keletkező 

elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, 

valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozóan - a határozat melléklete szerint - 

pályázatot ír ki. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

Pályázat kiírása 

megtörtént 

15. 2021.09.29. 171/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 8/2021. (VIII.06.) számú társulási tanácsi 

határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a jelen határozat 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

a döntés megküldve a 

Társulásnak 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a megállapodás aláírására. 

16. 2021.09.29. 172/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Monitoring Stratégiáját 2021. évre elfogadja 

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Intézkedést nem 

igényel. 

17. 2021.09.29. 173/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakalász Város 

Önkormányzatának Stabilitási tervét 2021. évre elfogadja.  

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Intézkedést nem 

igényel. 

18. 2021.09.29. 174/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete 

szerinti tartalommal 2021. október 1-jei hatályba lépéssel módosítja. 

azonnal dr. Papp Judit A módosítás 

átvezetése 

megtörtént. 

19. 2021.09.30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2021. (IX.30.) normatív határozata 

a Kalászi Idősek Klubjának Alapító Okiratának módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016.(II.26.) normatív határozattal 

jóváhagyott Kalászi Idősek Klubja (2011 Budakalász, Táncsics Mihály utca 19.) alapító okiratát a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítása érdekében módosítja. 

A Képviselő-testület az 5/3/2021/M. módosító okirat alapján a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

5/3/2021. okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg az 5/2/2021. számú alapító okiratot, 

valamint az azt jóváhagyó, Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (II.28.) 

számú normatív határozatot visszavonja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 5/3/2021. okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti 

és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda/Nagy 

Márta 

hiánypótlás alatt 

20. 2021.09.29. 176/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mediolen Kft. (székhely: 

2011 Budakalász, Klisovác u. 56/a., adószám: 25976762-2-13) képviseletében dr. 

Tordas Dániel csecsemő- és gyermekgyógyásszal 2021. augusztus 23. napján kötött 

iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítását jóváhagyja. 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

szerződés aláírva 

21. 2021.09.29. 177/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai intézményi 

étkeztetéshez szükséges létszámot 8,75 főben állapítja meg, és az iskolai intézményi 

étkeztetés személyi juttatásaihoz 1.961 e Ft személyi jellegű és 283e Ft munkáltatói 

azonnal Selmeciné 

Sulyok 

Nikolett 

A létszám emelése 

megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

járulék költséget, összesen 2.244e Ft-ot az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből 

a K48 költségvetési sor Ellátottak személyi juttatásai sorról átcsoportosít.  

22. 2021.09.29. 178/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

1. Csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásával a 2022. 

évi pályázati fordulóhoz. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben történő regisztrációra, a 

„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról” dokumentum aláírására, a pályázati eljárás lefolytatására. 

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2022. 

évre 800.000.-Ft támogatási összeget állapít meg. Felkéri a Polgármestert, 

hogy a 800.000.-Ft előzetes kötelezettségvállalást a 2022. évi önkormányzati 

költségvetésről szóló rendeletbe építse be. 

4. A 2022. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait a 

határozat melléklete szerint határozza meg. 

Csatlakozási nyilatkozat 

aláírása:2021. október 1. 

(postabélyegző) 

„A” és „B” típusú 

pályázat kiírása:2021. 

október 5. 

Fedezetbiztosítása:2022. 

évi költségvetés 

megalkotása 

 

Nád Lilla csatlakozás 

megtörtént, pályázati 

eljárás lefolytatása 

megtörtént 

23. 2021.09.29. 179/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy néhai dr. 

Pozsár István Budakalász Város díszpolgárának temetési költségéhez 150.504.- Ft-tal 

hozzájárul, melynek fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

7/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet Tartalék- Polgármesteri Keret- K512 rovat 

sora biztosítja. 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

kifizetése megtörtént 

24. 2021.09.29. 180/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a Budakalászért 

Közalapítvány alapító okiratának módosítását és a mellékelt tartalommal az egységes 

szerkezetbe foglalt okiratot elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, 

hogy a cégbíróságnál a szükséges intézkedést tegye meg a változások átvezetése 

érdekében.  

azonnal Selmeciné 

Sulyok 

Nikolett 

Ügyvéd úr által 

benyújtásra került a 

cégbírósághoz 

25. 2021.09.29. 181/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csodabogár” 

Közoktatási Alapítvánnyal bölcsődei férőhelyek biztosítására kötött és 2020. március 

1-től hatályos 1/472-5/2020 ikt. számú Ellátási szerződésének I/5. pontját módosítja, 

a „Csodabogár” Óvoda és Bölcsődében biztosítandó önkormányzat által támogatott 

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett  

A módosítás 

megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

férőhelyszám megemelése érdekében. A módosítás pótelőirányzatot nem igényel, a 

szükséges fedezet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében e célra biztosított 

előirányzatban rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét 

képező alapszerződést módosító megállapodás aláírására. 

26. 2021.09.29. 182/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csodabogár” 

Közoktatási Alapítvány által fenntartott „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. 

nevelési évről szóló szakmai és az önkormányzat által kötött Ellátási szerződés 

alapján támogatott óvodai és bölcsődei férőhelyek igénybevételéről szóló 

beszámolóját jóváhagyja. 

azonnal Villám 

Zsuzsanna 

Intézkedést nem 

igényel. 

27. 2021.09.29. 183/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2022/2023. tanévre Budakalász vonatkozásában elkészített általános iskolai felvételi 

körzethatárokat a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felkéri a 

Polgármestert, hogy intézkedjen a Képviselő-testület döntéséről szóló tájékoztatás 

Váci Tankerületi Központ felé történő továbbításáról. 

azonnal dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

A továbbítás 

megtörtént. 

28. 2021.09.29. 184/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő 

pályázati projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

azonnal Nád Lilla intézkedést nem 

igényel. 

29. 2021.09.29. 185/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. április 30. és 2021. 

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

elfogadja.  

azonnal  intézkedést nem 

igényel. 

30. 2021.09.29. 186/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben a „Budakalász 

Város Díszpolgára” címet érdemeinek elismeréséért Dr. Lang György részére 

adományozza. 

díjátadó ünnepség 

(2021. október 23.) 

Péterffy Gábor A díjátadás 

megtörtént. 

31. 2021.09.29. 187/2021. (IX.29.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben a „Budakalászért 

Emlékérem” díjat érdemeinek elismeréséért Benkó Attila és a KKMH dolgozói 

részére adományozza.  

díjátadó ünnepség 

(2021. október 23.) 

Péterffy Gábor A díjátadás 

megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

32. 2021.09.29. 188/2021. (IX.29.) 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 településrendezési eszközeinek módosítása – „fél elkerülő” út- 

tárgyalásos eljárás keretében” 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. 

6. A Képviselő-testület a nettó 2 000 000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 2 540 000,-Ft 

tervezési díjat az Önkormányzat 2021. évi költségvetés várható 3. előirányzat 

módosítás 12. sz. melléklet 23.sorának terhére biztosítja. 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására a 

nyertes ajánlattevővel. 

azonnal Nád Lilla szerződés aláírása 

megtörtént. 

33. 2021.10.20. 189/2021. (X.20.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Budakalász 

3. számú háziorvosi körzetet ellátó, Kaszás Medicare Kft, képviseletében eljáró, dr. 

Kaszás Anikó háziorvossal kötött 01/2460-7/2021. számú, 2021. augusztus 13. napján 

kelt feladat-ellátási szerződést 2021. november 01. napjától 6 hónapos felmondási 

idővel felmondja. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Göbl Richárd polgármestert, 

hogy az ehhez szükséges felmondásról szóló okiratot aláírja.  

 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

a szerződés 

felmondása 

megtörtént. 

34. 2021.10.20. 190/2021. (X.20.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidra SE (2011 

Budakalász, Martinovics u. 9.,) elnöksége által benyújtott Közösségi Műjégpálya 

működéséhez szükséges új mobil hűtőgép beszerzésére irányuló 4.000.000 Ft összegű 

kérelmét támogatja, egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés 

aláírására. 

azonnal Viza 

Zsuzsanna 

A Támogatási 

szerződés aláírása 

megtörtént. Az új 

mobil hűtőgép 

beszerelésre és 

átadásra került. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

A 4.000.000 Ft összegű támogatás fedezetét a 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet 11. számú mellékletének 6. sorában szereplő általános 

működési tartalék biztosítja. 

35. 2021.10.20. 191/2021. (X.20.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalász 4100/19-20, 22-23 és 4100/31-35 hrsz-ú telkek felülvizsgálatával 

kapcsolatban felhatalmazza Budakalász Város Polgármesterét arra, hogy a Pest 

Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályához forduljon az 

engedély nélkül, a beépítési előírásokat figyelmen kívül hagyó építési tevékenységek 

kivizsgálása érdekében.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A Pest Megyei 

Kormányhivatalnak a 

levél elküldése 

megtörtént. Az 

építésrendészeti 

eljárást 

megindították, 

szabályossá tételre 

kötelezték az ingatlan 

tulajdonosait. 

36. 2021.10.25. 192/2021. (X.25.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „A Patakpart 

Általános Iskola megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése - kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése” tervezési szerződés 1. számú módosításában 

foglaltakat, és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés módosításának 

aláírására. 

azonnal Nád Lilla szerződésmódosítás 

megtörtént. 

37. 2021.11.24 193/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

1.) Élhető települések” elnevezésű TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázati 

felhívás keretében pályázatot kíván benyújtani a Kós Károly Művelődési Ház 

és Könyvtár építménynek és környezetének korszerűsítésére. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos szerződések aláírására, egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, a pozitív támogatói döntés kiértesítését 

követően a támogatási szerződés és kapcsolódó mellékletek aláírására. 

1.) pont azonnal, 2.) -3.) 

pont folyamatos 

Nád Lilla szerződéskötés 

megtörtént, a 

pályázat előkészítése 

folyamatban van 

38. 2021.11.24 194/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

1.) pont azonnal, 2.) -3.) 

pont folyamatos 

 

Nád Lilla szerződéskötés 

megtörtént, a 

pályázat előkészítése 

folyamatban van 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

1.) „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű 

TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú pályázati felhívás keretében pályázatot kíván 

benyújtani a Telepi óvoda korszerűsítésére. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos szerződések aláírására, egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, a pozitív támogatói döntés kiértesítését 

követően a támogatási szerződés és kapcsolódó mellékletek aláírására. 

 

39. 2021.11.24 195/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék 

Óvoda álláshelyeinek számát 2022. január 1. napjától 52-ről 53-ra emeli, további egy 

pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának biztosítására. Az álláshely bővítéshez 

szükséges személyi juttatások fedezetét - bruttó 4.075.960 Ft - az önkormányzat a 

2022. évi költségvetési rendeletében az intézmény részére, a költségvetési törvényben 

meghatározott pénzügyi feltételekkel biztosítja.  

 

azonnal Grünvald 

Tímea/dr. 

Sergyánné Kis 

Bernadett 

Az intézményvezető 

tájékoztatása 

megtörtént. 

40. 2021.11.24 196/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő 

Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) vezetői állásának, magasabb 

vezető munkakörnek a betöltésére a hatályos jogszabályok alapján nyilvános 

pályázatot hirdet meg az alábbi feltételekkel: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § 

alapján 

pályázatot hirdet a BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE (Budakalász, Budai út 

10.) 

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

azonnal Selmeciné 

Sulyok 

Nikolett 

Folyamatban van a 

meghirdetés 

41. 2021.11.24 197/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat fenntartásában lévő Budakalászi Idősek Klubjában (2011 Budakalász, 

Táncsics M. u.19.) 2021. november 15. napjától 2021. november 26.-ig az 

intézményben történt megbetegedések (SARS-CoV-2) miatt, az intézménylátogatás 

azonnal Nagy Márta Az intézményvezető 

tájékoztatása 

megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

szüneteltetését rendeli el azzal, hogy a nappali ellátást infokommunikációs 

eszközökön keresztül biztosítani kell.  

42. 2021.11.24 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2021. (XI.25.) számú normatív határozata 

a Képviselő-testület 

2022. éves munkatervéről 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 

2022. évi Munkatervét a határozat melléklete szerint 

2021.12.31. dr. Papp Judit intézkedést nem 

igényel. 

43. 2021.11.24 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2021. (XI.25.) normatív határozati javaslata 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete 

szerinti tartalommal 2021. december 1-jei hatályba lépéssel módosítja. 

 

azonnal dr. Papp Judit a módosítás 

átvezetése 

megtörtént. 

44. 2021.11.24 200/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzatnál 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló 

összefoglaló jelentést jóváhagyja.  

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Belső ellenőr 

tájékoztatva lett. 

Intézkedési terv 

elkészítése 

folyamatban. 

45. 2021.11.24 201/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022.évi 

belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Belső ellenőr 

tájékoztatva lett. 

46. 2021.11.24 202/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hargita 

utcában sebességcsökkentő bordát telepíttet.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A fekvőrendőr 

megrendelése 

folyamatban van. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

47. 2021.11.24 203/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 1.-jétől a Város 

területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és 

ártalmatlanítására vonatkozó a határozat 1. számú mellékletét képező szerződést a 

Szalkay Növényvédelmi Kft-vel, (Urbán Vivien ügyvezető, 2100 Gödöllő Kotlán 

Sándor u. 3.) a kóbor ebek befogására, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti 

tartására, őrzésére vonatkozó a határozat 2. számú mellékletét képező szerződést a 

Városi Szolgáltató Zrt-vel (Mandula Gergely vezérigazgató, Széll Pálma 

munkavállaló, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.) köti meg, melyeknek 

fedezetét az Önkormányzat 2022., 2023., 2024. évi költségvetésében biztosítja.  A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

Szerződés 

előkészítése 

folyamatban 

48. 2021.11.24 204/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Bursa Hungarica 2022. évi Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatára beérkezett 2 db pályázat közül 2 db-ot érvényesnek 

minősít. 

a Bursa Hungarica 2022. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatára 

beérkezett 2 db érvényes pályázati kérelem elbírálása során a pályázóknak a 2022. 

évre megállapított keretösszegből 2 pályázónak biztosít támogatást. A támogatott 

pályázóknak a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint nyújt 

támogatást 

azonnal Nád Lilla Bírálat megtörtént, 

Támogatónak 

visszaküldve 

49. 2021.11.24 205/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 

3706/2 hrsz. alatti belterületi építési telek vonatkozásában az értékesítésére irányuló 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és egyben az újabb pályázati kiírásban az 

induló vételárat ismét 49.800.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 63.246.000 Ft-ban.állapítja 

meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3706/2 hrsz. ingatlan 

értékesítéséről szóló pályázat kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett 

pályázatok Értékelő Munkacsoport útján történő feldolgozására. A pályázatok 

értékeléséről – az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-testület dönt. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Az újabb pályázat 

kiírás megtörtént. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

50. 2021.11.24 206/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 

3706/4 hrsz. alatti belterületi építési telek vonatkozásában az értékesítésére irányuló 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és egyben az újabb pályázati kiírásban az 

induló vételárat ismét 49.800.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 63.246.000 Ft-ban állapítja 

meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3706/4 hrsz. ingatlan 

értékesítéséről szóló pályázat kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett 

pályázatok Értékelő Munkacsoport útján történő feldolgozására. A pályázatok 

értékeléséről – az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-testület dönt. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Az újabb pályázat 

kiírás megtörtént. 

51. 2021.11.24 207/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sekrestyés utca 3706/2 

és 3706/4 hrsz. ingatlanok értékesítési pályázatának Értékelő Munkacsoportjába 

felkéri: 

dr. Deák Ferenc jegyzőt Értékelő Munkacsoport elnökévé, 

Nád Lilla pályázati referenst taggá, 

Szeleczky Szilvia irodavezetőt taggá, 

Varga Mónika vagyongazdálkodási ügyintézőt taggá. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A Munkacsoport 

megalakult. 

52. 2021.11.24 208/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító – a Budakalászért 

Közalapítvány alapító okiratának módosítását és a mellékelt tartalommal az egységes 

szerkezetbe foglalt okiratot elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, 

hogy a cégbíróságnál a szükséges intézkedést tegye meg a változások átvezetése 

érdekében.  

azonnal Selmeciné 

Sulyok 

Nikolett 

Ügyvéd úr részére 

továbbítva lett a 

cégbírósághoz 

benyújtás érdekében 

53. 2021.11.24 209/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2021. november 

19.-i ülésén tárgyalásra került előterjesztés és határozatok elfogadásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

Intézkedést nem 

igényel 

54. 2021.11.24 210/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „A Patakpart 

Általános Iskola megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése - kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése” tervezési szerződés 2. számú módosításában 

azonnal Nád Lilla szerződésmódosítás 

aláírásra került. 



Lejárt határidejű 

határozatok 

 
2021.09.29. – 2021.11.24. 

Szám Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 2. számú 

módosításának aláírására. 

55. 2021.11.24 211/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által 

előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. /1/ bekezdésében, valamint 

az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. 

rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. 

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Intézkedést nem 

igényel. 

56. 2021.11.24 212/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóztatásról szóló, 

2019. évre vonatkozó beszámolót elfogadja. 

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Intézkedést nem 

igényel. 

57. 2021.11.24 213/2021. (XI.24.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóztatásról szóló, 

2020. évre vonatkozó beszámolót elfogadja. 

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Intézkedést nem 

igényel. 

 


