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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. december 15. és 2022. április 27. 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. december 15. és 2022. 

április 27. közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Budakalász, 2022.május 16.       
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

1. 2021.12.15. 214/2021. (XII.15.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi 

ellátásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

Intézkedést nem igényel. 

2. 2021.12.15. 215/2021. (XII.15.) 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 határozat meg lett 

küldve a Váci Tankerületi 

Központ részére. 

3. 2021.12.15. 216/2021. (XII.15.) sz. Kt. határozat: 

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

elővásárlási jogával a 2011 Budakalász, belterület 4157 hrsz. alatt 2,1242 ha 

ingatlan 101 m2-es részének tekintetében, a kisajátítást helyettesítő adásvételi 

szerződés-tervezetben rögzített 2.750.000 Ft-os vételár mellett.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Az értesítés megtörtént. 

4. 2021.12.15. 218/2021. (XII.15.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 29. 

és 2021. november 24. közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

azonnal  

dr. Papp Judit 

Intézkedést nem igényel. 

5. 2021.12.15. 219/2021. (XII.15.) sz. Kt. határozat: 

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

I.B. Kft 6.818.810 Ft bérleti díj tartozásának rendezésére részletfizetést engedélyez 

azzal, hogy a szerződésben foglalt havi bérleti díjfizetésen felül, 2021. december 

31-ig egyszeri 318.810 Ft-ot, 2022. január 1-től 2023. január 31-ig 13 havi, 13 x 

500.000 Ft-ot fizet meg. Egy részlet elmulasztása esetén a teljes tartozás azonnali 

hatállyal egyösszegben esedékessé válik. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező 

megállapodás aláírására. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A megállapodás aláírásra 

került. 

6. 2022.01.26. 1/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Településkép arculati kézikönyvnek a módosítását elfogadja jelen határozat 

melléklete szerint. 

 

azonnal  Szeleczky 

Szilvia 

Intézkedést nem igényel 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

7. 2022.01.26. 2/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Telepi 

Óvoda álláshelyeinek számát 2022. február 01. napjától 38-ról 39-re emeli, további 

egy pedagógiai asszisztens álláshely biztosításával. Az álláshely bővítéshez 

szükséges pénzügyi (személyi juttatások és munkaadói járulékok) fedezetet - bruttó 

3.325.164 Ft összeget - az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló helyi 

rendeletében a költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi feltételekkel az 

intézmény részére biztosítja.  

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

A határozat meg lett 

küldve az 

intézményvezetőnek 

8. 2022.01.26 3/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Bölcsőde 

álláshelyeinek számát 2022. február 01. napjától 23-ról 23,5-re emeli, egy 

((részmunkaidőben foglalkoztatott) takarítói álláshely biztosításával. Az álláshely 

bővítéshez szükséges pénzügyi fedezet (személyi juttatások és munkaadói 

járulékok) összegét - bruttó 1.562.333 Ft összeget - az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló helyi rendeletében a költségvetési törvényben meghatározott 

pénzügyi feltételekkel a Budakalászi Bölcsőde részére biztosítja.  

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

A határozat meg lett 

küldve az 

intézményvezetőnek 

9. 2022.01.26. 4/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „Közétkeztetés 

önkormányzat által fenntartott intézményekben” tárgyú vállalkozási szerződés 4. 

számú módosításában foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert a határozat 

melléklete szerinti vállalkozási szerződés 4. számú módosításának aláírására. 

folyamatos Nád Lilla Szerződés aláírásra került. 

10. 2022.01.26. 5/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 

meghirdetett 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati 

kiírás c) pontja szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási célra, 

pályázatot kíván benyújtani maximum 40 000 000,- Ft támogatási összeg erejéig. 

A maximálisan igényelhető 40 000 000,-Ft támogatáshoz kötelezően biztosítandó 

35%- saját forrás mértéke maximum 21 538 461,-Ft, melyet a Képviselő-testület a 

2022. évi költségvetésben biztosít. 

azonnal Nád Lilla Pályázat beadásra került. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

11. 2022.01.26. 6/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

1.) „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés” elnevezésű 

TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú pályázati felhívás keretében pályázatot 

kíván benyújtani az Egészségház infrastrukturális fejlesztésére. 

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 Pályázat benyújtása 

2022.05.16. 

12. 2022.01.26. 7/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Göbl Richárd 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ 

(4) bekezdés f) pontja, valamint az (5) bekezdése alapján bruttó 487.500 Ft/hó 

összegben állapítja meg, és ugyanezen törvény 71.§ (6) bekezdése alapján 

költségtérítését illetményének 15%-ában határozza meg, bruttó 73.125.- Ft forint 

összegben. 

A költségtérítés igazolását a képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottságának elnöke végzi.  

azonnal Selmeciné 

Sulyok Nikolett 

Polgármester úr a 2022. 

január 1. napjától 

hatályos tiszteletdíja és a 

2021. december 31. 

napjáig kapott 

tiszteletdíja 

különbözetéről 

lemondott.  

13. 2022.01.26. 8/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1./ Irányító szervként Budakalász Város Önkormányzatával (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), a Budakalászi Polgármesteri Hivatallal (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 

szervvel, valamint a Budakalászi Bölcsődével (székhely: 2011 Budakalász, Budai 

út 10.) mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel kötött, 

háromoldalú, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás, intézményi vagyongazdálkodás 

rendjét rögzítő - a határozat mellékletét képező - ún. munkamegosztási 

megállapodást, az államháztartásról szóló, a 2011. évi CXCV. törvény, az 

államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, és a kormányzati 

funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019.(XII.7.) PM rendelet előírásainak megfelelően, visszamenőleges hatállyal 

- 2022. január 01. napjával jóváhagyja. 

1./ azonnal,  

2./ a szerződő 

felek 

képviselőinek a 

döntésről 

történő 

értesítésére: 

2022. január 

31., a szerződő 

felek által, a 

munkamegoszt

ási 

megállapodás 

megkötésére: 

Bartháné Lázár 

Eszter 

A munkamegosztási 

megállapodás határidőben 

aláírásra került. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 

alapján, a felek közötti munkamegosztási megállapodást Budakalász Város 

Önkormányzata nevében a helyi önkormányzati költségvetési szervek képviselőivel 

kösse meg, illetve a munkamegosztási megállapodásnak az ún. szervezeti 

dokumentumok irattárában történő elhelyezésére tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

2022. február 

15. 

 

14. 2022.01.26. 9/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1./ Irányító szervként Budakalász Város Önkormányzatával (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), a Budakalászi Polgármesteri Hivatallal (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 

szervvel, valamint a Kalászi Idősek Klubjával (székhely: 2011 Budakalász, Táncsics 

M. u. 19.) mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel kötött, 

háromoldalú, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás, intézményi vagyongazdálkodás 

rendjét rögzítő - a határozat mellékletét képező - ún. munkamegosztási 

megállapodást, az államháztartásról szóló, a 2011. évi CXCV. törvény, az 

államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, és a kormányzati 

funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019 

(XII.7.) PM rendelet előírásainak megfelelően, visszamenőleges hatállyal - 2022. 

január 01. napjával jóváhagyja. 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 

alapján, a felek közötti munkamegosztási megállapodást Budakalász Város 

Önkormányzata nevében a helyi önkormányzati költségvetési szervek képviselőivel 

kösse meg, illetve a munkamegosztási megállapodásnak az ún. szervezeti 

dokumentumok irattárában történő elhelyezésére tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

1./ azonnal,  

2./ a szerződő felek 

képviselőinek a döntésről 

történő értesítésére: 2022. 

január 31., a szerződő felek 

által, a munkamegosztási 

megállapodás megkötésére: 

2022. február 15 

Bartháné Lázár 

Eszter 

A munkamegosztási 

megállapodás határidőben 

aláírásra került. 

15. 2022.01.26. 10/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1./ Irányító szervként Budakalász Város Önkormányzatával (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), a Budakalászi Polgármesteri Hivatallal (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 

szervvel, valamint a Kós Károly Művelődési Házzal (székhely: 2011 Budakalász, 

Szentendrei út 9..) mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szervvel kötött, háromoldalú, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás, intézményi 

1./ azonnal,  

2./ a szerződő felek 

képviselőinek a 

döntésről történő 

értesítésére: 2022. 

január 31., a 

szerződő felek által, 

a munkamegosztási 

megállapodás 

Bartháné Lázár 

Eszter 

A munkamegosztási 

megállapodás határidőben 

aláírásra került. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

vagyongazdálkodás rendjét rögzítő - a határozat mellékletét képező - ún. 

munkamegosztási megállapodást, az államháztartásról szóló, a 2011. évi CXCV. 

törvény, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, és a 

kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019 (XII.7.) PM rendelet előírásainak megfelelően, visszamenőleges hatállyal 

- 2022. január 01. napjával jóváhagyja. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 

alapján, a felek közötti munkamegosztási megállapodást Budakalász Város 

Önkormányzata nevében a helyi önkormányzati költségvetési szervek képviselőivel 

kösse meg, illetve a munkamegosztási megállapodásnak az ún. szervezeti 

dokumentumok irattárában történő elhelyezésére tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

megkötésére: 2022. 

február 15. 

 

16. 2022.01.26. 11/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1./ Irányító szervként Budakalász Város Önkormányzatával (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), a Budakalászi Polgármesteri Hivatallal (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 

szervvel, valamint a Budakalászi Nyitnikék Óvodával (székhely: 2011 Budakalász, 

Pomázi út 3.) mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel 

kötött, háromoldalú, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás, intézményi 

vagyongazdálkodás rendjét rögzítő - a határozat mellékletét képező - ún. 

munkamegosztási megállapodást, az államháztartásról szóló, a 2011. évi CXCV. 

törvény, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, és a 

kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019 (XII.7.) PM rendelet előírásainak megfelelően, visszamenőleges hatállyal 

- 2022. január 01. napjával jóváhagyja. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 

alapján, a felek közötti munkamegosztási megállapodást Budakalász Város 

Önkormányzata nevében a helyi önkormányzati költségvetési szervek képviselőivel 

kösse meg, illetve a munkamegosztási megállapodásnak az ún. szervezeti 

dokumentumok irattárában történő elhelyezésére tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

1./ azonnal,  

2./ a szerződő 

felek 

képviselőinek a 

döntésről 

történő 

értesítésére: 

2022. január 

31., a szerződő 

felek által, a 

munkamegoszt

ási 

megállapodás 

megkötésére: 

2022. február 

15. 

 

Bartháné Lázár 

Eszter 

A munkamegosztási 

megállapodás határidőben 

aláírásra került. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

17. 2022.01.26. 12/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1./ Irányító szervként Budakalász Város Önkormányzatával (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), a Budakalászi Polgármesteri Hivatallal (székhely: 2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 

szervvel, valamint a Budakalászi Telepi Óvodával (székhely: 2011 Budakalász, 

Mályva u. 1.) mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel 

kötött, háromoldalú, a tervezés, gazdálkodás, beszámolás, intézményi 

vagyongazdálkodás rendjét rögzítő - a határozat mellékletét képező - ún. 

munkamegosztási megállapodást, az államháztartásról szóló, a 2011. évi CXCV. 

törvény, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, és a 

kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019 (XII.7.) PM rendelet előírásainak megfelelően, visszamenőleges hatállyal 

- 2022. január 01. napjával jóváhagyja. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 

alapján, a felek közötti munkamegosztási megállapodást Budakalász Város 

Önkormányzata nevében a helyi önkormányzati költségvetési szervek képviselőivel 

kösse meg, illetve a munkamegosztási megállapodásnak az ún. szervezeti 

dokumentumok irattárában történő elhelyezésére tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

1./ azonnal,  

2./ a szerződő 

felek 

képviselőinek a 

döntésről 

történő 

értesítésére: 

2022. január 

31., a szerződő 

felek által, a 

munkamegoszt

ási 

megállapodás 

megkötésére: 

2022. február 

15. 

 

Bartháné Lázár 

Eszter 

A munkamegosztási 

megállapodás határidőben 

aláírásra került. 

18. 2022.01.26. 13/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a tulajdonost 

képviselő ügyvéd kérelmére, hogy nem él az elővásárlási jogával a 2011 

Budakalász, Budai út 115. szám 2323 hrsz. alatt belterületi ingatlan tekintetében, a 

2022. január 13-án kelt adásvételi szerződésben rögzített 43.000.000 Ft-os vételár 

mellett 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Az értesítés megtörtént. 

19. 2022.01.26. 14/2022. (I.26.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másodfokú hatóság a 

Budakalász Város Önkormányzata polgármesteri hatáskörben, mint átruházott 

hatáskörben, 

Terjék Gábor (sz.: Szentendre, 1983.05.11.; an.: Bordás Erzsébet) 2011 

Budakalász, Rózsa utca 13. szám alatti lakos kérelmező rendkívüli települési 

támogatás megállapítása iránt indult ügyében az általa benyújtott  

fellebbezést elutasítja, ezzel egyidejűleg 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

A kérelmező kiértesítése 

megtörtént. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

az 1/1789-16/2021. számon hozott elsőfokú határozatot helyben hagyja. 

A határozat a közléssel végleges, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A 

véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható.  

 

20. 2022.02.16. 15/2022. (II.16.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Lakossági 

víz-és csatornaszolgáltatás támogatás” című pályázati felhívás keretében pályázatot 

nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására 

és egyéb jognyilatkozatok megtételére, valamint a pozitív támogatói döntés 

kiértesítését követően a támogatási szerződés és kapcsolódó mellékletek aláírására. 

azonnal Nád Lilla Pályázat benyújtásra 

került. 

21. 2022.02.23. 16/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi 

Szolidaritás és Humán ügyek Bizottsága tagjának: 

Németh Erikát választja meg. 

 

azonnal dr. Papp Judit Intézkedést nem igényel. 

22. 2022.02.23. 17/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

három évre várható összegét a határozat melléklete szerint változatlan formában 

jóváhagyja. 

azonnal Bartháné Lázár 

Eszter 

Intézkedést nem igényel. 

23. 2022.02.23. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022. (II.24.) normatív határozat 

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 2022. március 1-jei hatályba lépéssel módosítja. 

azonnal dr. Papp Judit A módosítás átvezetése 

megtörtént. 

24. 2022.02.23. 19/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Kós 

Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.) vezetői 

a Közszolgálati portálon, a 

település és a KKMHK 

honlapján történő 

megjelenés a kiírásban 

foglaltak szerint. 

Selmeciné 

Sulyok Nikolett 

A pályázat megjelent, egy 

pályázat érkezett be a 

kiírásra.  



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

állásának, magasabb vezető munkakörnek a betöltésére a hatályos jogszabályok 

alapján nyilvános pályázatot hirdet meg.  

 

25. 2022.02.23. 20/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes 

közérdekű témákban történő HÉSZ módosítás során a véleményező államigazgatási 

szervek, és a partnerek észrevételeire adott válaszokat elfogadja, és a véleményezési 

szakaszt lezárja. Felkéri a polgármestert, hogy a módosítási tervezetet küldje meg 

az állami főépítésznek záró szakmai véleményezésre. 

azonnal Kálmán Kinga Intézkedést nem igényel 

 

26. 2022.02.23. 21/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az északi 

elkerülő út megvalósíthatósága érdekében történő településrendezési eszköz 

módosítás partnerségi véleményezési szakaszát lezárja. Felkéri a polgármestert, 

hogy a módosítási tervezetet küldje meg az állami főépítésznek tárgyalás 

megtartáshoz és záró szakmai vélemény megadásához.  

azonnal Kálmán Kinga Intézkedést nem igényel 

 

27. 2022.02.23. 22/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

1.) „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú 

pályázati felhívás keretében pályázatot kíván benyújtani. 

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 Pályázat benyújtása 

2022.05.16. 

28. 2022.02.23. 23/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Patakpart Általános Iskola megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése” tárgyban 

a feltételes közbeszerzési eljárás alapját képező, a határozat melléklete szerinti 

műszaki tartalmat jóváhagyja. A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 

törvény (Kbt.) 53.§ (6) bekezdésére való hivatkozással, a Kbt. 112.§. (1) bekezdés 

b) pont szerinti feltételes közbeszerzési eljárást megindítja. 

a közbeszerzés indítására: 

az eljárás megindításáról 

szóló döntést követő 10 

munkanap 

Nád Lilla Feltételes közbeszerzési 

eljárás megindult, bírálati 

szakaszban van. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

29. 2022.02.23. 24/2022. (II.23.) 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 

A pályázat kiírásra került. 

30. 2022.02.23. 25/2022. (II.23.) 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 

A pályázat kiírásra került. 

31. 2022.02.23. 26/2022. (II.23.) 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 

Az Értékelő 

munkacsoport 

megalakult. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

32. 2022.02.23. 27/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Vasút sor 1760 

hrsz. ingatlanra 2022. április 1-től 2037. március 31-ig, 15 évre használati jogot 

biztosít a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány és a Vidra Sportegyesület részére. 

A beruházás megvalósítása esetén a felépítmény kizárólagos tulajdonosa 

Budakalász Város Önkormányzata lesz. A beruházás megvalósítása esetén a 

használatbavételi engedély keltétől számítva a tulajdonos 30 évre közös használati 

jogot biztosít a Használók részére, amely a 15 évre biztosított használat időtartamát 

megszakítja, és új használati jog alapításaként kerül biztosításra. 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, a mellékelt megállapodás aláírására. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A megállapodás aláírásra 

került és benyújtásra 

került a földhivatalhoz. 

33. 2022.02.23. 28/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Omszk 

parkban lévő Sportcsarnok üzemeltetésére - a Budakalász Város Önkormányzat, a 

Kaláz Kft. valamint a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. között 2012. október 

24. napján - kötött bérleti szerződés 4.2.6 pontjára tekintettel - a bérleti 

szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően átalakítás, felújítás kompenzációja 

címen - a bérleti szerződésben rögzített bruttó 1.000.000 Ft/hó bérleti díj összegének 

40%-kal történő mérsékléséhez 3 havi, 2022. március 1. napjától 2022. május 31. 

napjáig terjedő időszakra, bruttó 400.000 Ft/hó bérleti díj elengedéséhez. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

bérleti szerződés 3. számú módosításának aláírására. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A bérleti szerződés 

módosítás aláírásra került. 

34. 2022.02.23. 29/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete állattartási, közterület 

foglalási, behajtási hozzájárulási ügyekben a Polgármesterre átruházott hatáskörben 

2021. évben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

Intézkedést nem igényel. 

35. 2022.02.23. 30/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2021. december 

15.-ei, és 2022. február 14-ei ülésein meghozott döntésekről szóló beszámolót 

tudomásul veszi. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

Intézkedést nem igényel. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

36. 2022.02.23. 31/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Phoenix Pharma Zrt-

vel (székhelye: 2151 Fót, Keleti Márton u. 19., Képviselője: Dr. Heidecker Ferenc 

és Dr. Gyetvai László) a Bexsero vakcina határidős adásvételére kötött 

keretszerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

A szerződés megkötésre 

került 

37. 2022.02.23. 32/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) bölcsődevezetői 

beosztásának ellátására 2022. június 27-től - 2027. június 26-ig Villám Zsuzsannát 

(2011 Budakalász, Szentendrei út 13.) bízza meg, közalkalmazotti jogviszonyát 

határozatlan időre állapítja meg. Alapilletményét a hatályos jogszabályok alapján 

jelenlegi besorolása (PED-2/13), vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában (60.000 

Ft/hó) határozza meg, továbbá a vezetői megbízása idejére havi br. 80.000 Ft 

munkáltató általi pótlékot, összesen bruttó 684.069 Ft havi munkabért biztosít a 

részére.   

2022. június 26. Selmeciné 

Sulyok Nikolett 

A kinevezés megtörtént. 

38. 2022.02.23. 33/2022. (II.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § alapján a 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja 

meg: 

azonnal dr.Papp Judit A megválasztott tagok az 

esküt letették. 

39. 2022.03.23. 34/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi északi 

elkerülő út megépítése és a 11. sz. főút szabványos átépítése érdekében a 

fejlesztéshez kapcsolódó területbiztosítás céljából a 48/2016. (IV. 12.) Kt. 

határozatával elfogadott  

a) Településszerkezeti tervlap I. Területfelhasználási terv-et jelen határozat 1. 

mellékletében szereplő T-M1 és T-M2 jelű tervlapok szerint, 

b) Településszerkezeti tervlap II. Védelmek és korlátozások tervlap-ot jelen 

határozat 2. mellékletében szereplő V-M1 és V-M2 jelű tervlapok szerint, 

c) Településszerkezeti terv leírásában a Területi mérleget jelen határozat 3. 

melléklete szerint 

módosítja. 

azonnal Kálmán Kinga Intézkedést nem igényel 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településszerkezeti terv 

módosításával kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

40. 2022.03.23. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2022. (III.23.) normatív határozata 

a Képviselő-testület 

2022. évi munkaterv módosításáról 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 

2022. évi Munkaterv módosítást a határozat melléklete szerint. 

azonnal dr. Papp Judit A munkaterv kihirdetése 

megtörtént. 

41. 2022.03.23. 36/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és jóváhagyja a 

Budakalász 3. számú háziorvosi körzetet ellátó Dr. Kaszás Anikó praxisjogának 

átadását és annak értékesítését a Piliscsabai Egészségügyi Kft. (székhelye: 1039 

Budapest, Czetz János u. 59.,) részére, képviseletében dr. Hoffer Gábor háziorvos 

részére. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Göbl Richárd polgármestert, hogy 

az ehhez szükséges szándéknyilatkozatot, valamint a Budakalász Város 

Önkormányzata és a Piliscsabai Egészségügyi Kft. (képviseli: dr. Hoffer Gábor) 

közötti létrejövő feladatellátási előszerződést aláírja.  

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

Az előszerződés aláírásra 

került 

42. 2022.03.23. 37/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakalász Város 

Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatával kapcsolatos, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 48/F. § szerinti 

hatósági véleményeztetésre megküldendő munkaanyagát elfogadja. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

Az anyag a jogszabályban 

meghatározott 

hatóságoknak 

megküldésre került. 

43. 2022.03.23. 38/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Tankerületi 

Központ kérésére a Kalász Suli Általános Iskola alapfeladatának bővülését, a 4 

évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás felvételét a szakmai alapdokumentumba, 

az intézmény névváltozását, mely szerint Kalász Suli Általános Iskola és 

Gimnázium néven történő tovább működéséről szóló átszervezési javaslatát 

támogatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről 

tájékoztassa a Váci Tankerületi Központot és a Kalász Suli Általános Iskola 

intézményvezetőjét. 

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

2022.03.24-én az 

intézmények személyesen 

átvették a határozatokat, 

ők továbbították a Váci 

Tankerületi Központ 

részére 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

44. 2022.03.23. 39/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Tankerületi 

Központ kérésére a Kalász Suli Általános Iskolában az évfolyamok számának 

növelését 8 évfolyamról 8+4 évfolyamra történő átszervezési javaslatát támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Váci Tankerületi Központot és a Kalász Suli Általános Iskola intézményvezetőjét. 

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

2022.03.24-én az 

intézmények személyesen 

átvették a határozatokat, 

ők továbbították a Váci 

Tankerületi Központ 

részére 

45. 2022.03.23. 40/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Tankerületi 

Központ kérésére a Patakpart Általános Iskolában az alapfokú művészetoktatás 

elindításáról a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként történő 

átszervezési javaslatát támogatja. Felvehető maximális tanulói létszám 40 fő. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 

Váci Tankerületi Központot, a Patakpart Általános Iskola és a Kalász Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetőjét. 

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

2022.03.24-én az 

intézmények személyesen 

átvették a határozatokat, 

ők továbbították a Váci 

Tankerületi Központ 

részére 

46. 2022.03.23. 41/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Tankerületi 

Központ kérésére, a Patakpart Általános Iskolában, mint telephelyen az alapfokú 

művészetoktatás elindításáról, a klasszikus zenén belül fafúvós, rézfúvós, 

akkordikus, billentyűs, vonós, vokális, zeneismeret és kamarazene tanszak, a 

népzenén belül vonós és tekerő, fúvós, pengetős, akkordikus, vokális, zeneismeret 

és kamarazene tanszak indításáról szóló átszervezési javaslatát támogatja. Felvehető 

maximális tanulói létszám 40 fő. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Váci Tankerületi Központot, a 

Patakpart Általános Iskola és a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetőjét. 

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

2022.03.24-én az 

intézmények személyesen 

átvették a határozatokat, 

ők továbbították a Váci 

Tankerületi Központ 

részére 

47. 2022.03.23. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

42/2022.(III.23.) 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 

azonnal Dr. Sergyánné 

Kis Bernadett 

2022.03.29-én a normatív 

határozatot az 

intézményvezetők részére 

megküldtem, az erről 

szóló tájékoztató anyag a 

honlapra kikerült. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

minden év február 28. napjáig határozza meg, az óvodavezetők tárgyév január 31. napjáig 

tett, írásbeli javaslata alapján. 

A jelentkezési lapot elsősorban abba az óvodába kell benyújtani, ahová a szülő vagy 

törvényes képviselő gyermek felvételét kéri. 

A felvételi körzeteket a határozat 1. melléklete tartalmazza. 

Az óvodai felvételre irányuló kérelmet, a határozat 2. mellékletét képező formanyomtatvány 

kitöltésével kell benyújtani. 

Más óvodában elhelyezett – már óvodás – gyermek átvételére irányuló jelentkezést a 

határozat 3. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani.  

A német nemzetiségi óvodai ellátásra jelentkezők esetében a felvételi/ átvételi kérelemhez 

csatolni kell a határozat 4. mellékletét képező jelentkezési formanyomtatványt is. 

  

2. Az óvodavezető a benyújtott felvételi kérelmeket a jelentkezési lapon szolgáltatott 

adatok alapján bírálja el. 

 

Az óvodavezető a kérelmek elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 

a) az óvoda felvételi körzetében életvitelszerűen lakó, az óvodai nevelésre kötelezett 

gyermeket, továbbá azt a gyermeket, akinek szülője a településen dolgozik felveszi,  

b) a felvételi jelentkezések során, az életvitelszerű körzetben lakás tényét a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően és módon az óvodavezető köteles vizsgálni,  

c) az óvoda felvételi körzetéhez nem tartozó, óvodai ellátásra kötelezett budakalászi 

lakosú gyermek jelentkezéséről a körzet szerint illetékes óvoda vezetőjét értesíti,  

d) amennyiben a felvételi körzetbe nem tartozó gyermek felvételére férőhely 

hiányában nincs lehetőség, a felvételi kérelmet elutasítja, erről az érintett 

kérelmezőt értesíti, 

e) a német nemzetiségi óvodai nevelést biztosító csoportba jelentkező és óvodai 

ellátásra jogosult gyermek felvételéről az óvodavezető a körzet szerint illetékes 

óvoda vezetőjét értesíti, 

f) ha a német nemzetiségi óvodai nevelést biztosító csoportba jelentkező gyermek 

felvételére a férőhely hiányában nincs lehetőség, úgy a felvételi eljárás 

lefolytatására az óvodavezető a jelentkezést átadja a körzet szerint illetékes óvoda 

vezetőjének, amelyről az érintett kérelmezőt értesíti, 

g) az óvodai felvételről és csoportba való beosztásról az óvodavezető dönt, 

h) az óvodavezető a felvételi kérelmek elbírálása során figyelembe veszi a gyermek 

sajátos helyzetét. 

3. A felvételi kérelem elbírálása, az óvodavezető döntése és az elutasító határozat ellen a 

kérelmező jogorvoslattal élhet, amelyet a határozatot meghozó óvoda vezetőjének kell, a 

határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtani.  



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

4. Az óvoda vezetőjéhez benyújtott jogorvoslati kérelmeket a felvételi eljárással összefüggő 

valamennyi dokumentum csatolásával az óvoda vezetője a település Jegyzője részére 

továbbítja 5 napon belül. 

5. A felvételi kérelmek elbírálásáról másodfokon a település Jegyzője dönt, amelyről a 

kérelmezőt és az óvoda vezetőjét határozat formájában értesíti. A másodfokú eljárás során a 

Jegyző a döntését a jogszabályi előírásoknak és a szabad férőhelyek számának 

figyelembevételével hozza meg.  

6. A felvett gyermekek tényleges beíratása minden év augusztus 20. és 31. napja között 

történik, az ebéd befizetéssel egyidejűleg.  

Ezzel egyidejűleg a testület az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a 

felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 

157/2021.(IX.30.) számú normatív határozatát visszavonja. 

48. 2022.03.23. 43/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Corvinci-Inox Kft, mint Tartozásátvállaló az összes tartozást: 6.350.353 Ft-ot, 2022. 

április 1-től 2024. március 31-ig, 24 hónap alatt: 23 x 264.500 Ft = 6.083.500 Ft és 

1 x 266.853 Ft részletekben rendezze. Egyben a Tartozásátvállaló kötelezettséget 

vállal továbbá arra, hogy az általa bérelt helyiségek esedékes bruttó bérleti díjait 

(247.650 Ft/hó) és a közüzemi díjakat a bérleti szerződésben meghatározottak 

szerint teljesíti. A kötelezettségvállalás kiterjed továbbá Lőrincz László Eredeti adós 

által bérelt helyiség esedékes bruttó 95.250 Ft/hó összegű bérleti díjainak és 

közüzemi költségeinek megfizetésére is. Díjnemfizetés esetén a teljes összeg 

esedékessé válik, és ebben az esetben Budakalász Város Önkormányzata a bérleti 

szerződések megszüntetése és a tartozás érvényesítése érdekében eljárást 

kezdeményez. 

A felek a tartozásátvállaló megállapodást közjegyzői okiratba foglalják, melynek 

költségét a Tartozásátvállaló viseli.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Tartozásátvállalási 

Megállapodás aláírására. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A tartozásátvállalási 

nyilatkozat megkötésre 

került. 

49. 2022.03.23. 44/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pomáz Város 

Önkormányzata azon kezdeményezését, hogy a pomázi okmányiroda a jobb 

megközelíthetőség érdekében a H5-ös HÉV vonalán tervezett infrastruktúra 

fejlesztés során az intermodális csomópontban újonnan létesülő épületbe kerüljön 

áthelyezésre. 

azonnal Péterffy Gábor A döntésről az értesítés 

megküldésre került a 

BKK-nak, és Pomáz 

Város Önkormányzatának 
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50. 2022.03.23. 45/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3071/1 

helyrajzi számú,  

1304 m² területű zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. 

A belterületbe csatolás feltétele, hogy a fekvésváltási eljárás költségeit a tulajdonos 

vállalja.  

A belterületi becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az Önkormányzat végzi el. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A kérelmező értesítése 

megtörtént. 

51. 2022.03.23. 46/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 

elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az elfogadott 

közbeszerzési terv Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe való haladéktalan 

feltöltésére. 

azonnal Nád Lilla Közzétételre került. 

52. 2022.03.23. 47/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

1. A határozat mellékletét képző „Óvodai testnevelés és játékos 

sporttevékenység támogatása” pályázati felhívást, a kapcsolódó 

mellékletekkel együtt elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat meghirdetésére.  

2. A határozat mellékletét képző „Iskolai tanórán kívüli testnevelés és 

szabadidősport szervezett formáinak, programjainak támogatása az 

egészséges életmód kialakításáért, az egészség megőrzéséért, az ifjúság 

életesélyeinek javításáért” pályázati felhívást, a kapcsolódó mellékletekkel 

együtt elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

meghirdetésére.  

3. A határozat mellékletét képző „Sportegyesületek működésének elősegítése, 

a sportolni vágyók – különös tekintettel az utánpótlás-kórúak – rendszeres 

sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javítása” 

pályázati felhívást, a kapcsolódó mellékletekkel együtt elfogadja, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a pályázat meghirdetésére. 

4.  A határozat mellékletét képző „Budakalász területén, helyi lakosok 

számára ingyenes szabadidős sportrendezvények megszervezésének 

támogatása” pályázati felhívást, a kapcsolódó mellékletekkel együtt 

azonnal Nád Lilla Pályázatok meghirdetésre 

kerültek. 
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elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

meghirdetésére. 

5. A határozat mellékletét képző „Budakalászi élsportolók 

sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására” 

pályázati felhívást, a kapcsolódó mellékletekkel együtt elfogadja, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a pályázat meghirdetésére. 

53. 2022.03.23. 48/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. A határozat melléklete szerint az „Budakalász Város Önkormányzata által 

fenntartott intézmények részére közétkeztetési szolgáltatás biztosítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás alapját képező műszaki tartalmat és 

szerződéstervezetet jóváhagyja. 

2. A Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt 

közbeszerzési eljárást megindítja. 

3. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) rendszerhasználati díj 

és hirdetményellenőrzési díj megfizetésére kötelezettséget vállal összesen 

150.800 Ft értékben. 

a közbeszerzés indítására: 

az eljárás megindításáról 

szóló döntést követő 10 

munkanap 

Nád Lilla Közbeszerzési eljárás 

megindult, ajánlattételi 

szakaszban van. 

54. 2022.03.23. 49/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. A határozat melléklete szerint az „OMSZK Parkban található közterületi 

játszótér és fitnesz park felújítása, környezetének rendezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás alapját képező műszaki tartalmat és 

szerződéstervezetet jóváhagyja. 

2. A Kbt. 115.§. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást megindítja. 

3. Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) a rendszerhasználati díj és 

hirdetményellenőrzési díjak megfizetésére kötelezettséget vállal összesen 

150.800 Ft értékben. 

a közbeszerzés indítására: 

az eljárás megindításáról 

szóló döntést követő 10 

munkanap 

Nád Lilla Közbeszerzési eljárás 

megindult, bírálati 

szakaszban van. 

55. 2022.03.23. 50/2022. (III.23.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a „Kalászi Pajzs” 

díjat érdemeinek elismeréséért Székely Zoltán lakosnak adományozza.  

átadó ünnepség (2022. 

április 27.) 

Péterffy Gábor A díj átadása nyilvános 

képviselő-testületi ülésen 

ünnepélyes keretek között 

megtörtént. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

56. 2022.04.11. 51/2022. (IV.11.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Budakalász 

Klisovác utca 0170/2 helyrajzi számú ingatlan, Erdőhát utca és Dolinai utca közötti 

szakaszának, a telekmegosztást követően belterületbe csatolását, továbbá az ehhez 

csatlakozó 0135/37 helyrajzi számú, 0135/39 helyrajzi számú, 0135/41 helyrajzi 

számú, 0137/43 helyrajzi számú, 0135/45 helyrajzi számú, 0135/47 helyrajzi számú, 

0137/9 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolását. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A földmérővel a 

kapcsolatfelvétel 

megtörtént. 

57. 2022.04.11. 52/2022. (IV.11.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Kármentesítési 

beavatkozási tervek készítése olyan ismerten szennyezett területekre 

vonatkozóan, ahol a szennyezettség felmérése, lehatárolása és a lehetséges 

beavatkozások tervezése még nem történt meg” elnevezésű projekt 

megvalósításához szükséges a határozat mellékletét képező nyilatkozat és 

meghatalmazás aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

A nyilatkozat és a 

meghatalmazás a 

minisztérium részére 

megküldésre került. 

58. 2022.04.27 53/2022. (IV.27.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Átölel a 

Pilis-Dunakanyar Szövetséggel az Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesületen keresztül 

kezdeményezni kívánt javaslatot, mely szerint legyen a Pilis-Dunakanyar az 

UNESCO világörökség része. 

A képviselő-testület kiemelten javasolja az alábbi helyszínek felvételét 

világörökségi várományosként:  

- vélelmezett Árpád-kori leletek; a Pálos kolostor Budakalász határában 

(valamint Pomáz Pilisszentlélek, Pilisszentlászló, Budajenő, 

Budaszentlőrinc területén),  

- Budakalász régészeti lelőhelyei; 

- Gyógynövény Kutató Intézet;  

- a budakalászi dunai partszakasz 

- Kálvária területe-romtemplom 

- Római kori kőbánya 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert jelen döntés kezdeményezők felé 

történő közlésére. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

Dr. Vitályos Eszter 

részére a véleményezést 

elküldtük. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

59. 2022.04.27. 54/2022. (IV.27.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi rendőrségi 

beszámolót elfogadja. 

azonnal Fetterné 

Ferenczy 

Beatrix 

2022.05.04.-én a 

határozatot a Szentendrei 

Rendőrkapitányságra 

személyesen bevittem, azt 

Korcsog Edina 

hivatalvezető átvette. 

60. 2022.04.27. 55/2022. (IV.27.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. 

április 23. napján határozatlan időtartamra, révátkelőhely üzemeltetésének céljából 

TIP-ART Kft.-vel (székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 6. IV. em. 33. 

ügyvezető: Tugyi László) megkötött üzemeltetési együttműködési szerződést közös 

megegyezéssel megszünteti.  

A révátkelőhely üzemeltetésének céljából 3 oldalú Üzemeltetési Együttműködési 

Megállapodást köt egy részről Tugyi László egyéni vállalkozóval (1039 Budapest, 

Juhász Gyula u. 6. IV. emelet 33. adószám: 58073421-1-41), másrészről a Lupa 

Egyesülettel (székhely: 2011 Budakalász, Lupa-sziget, bírósági nyilvántartási 

szám:13-02-0000847, adószáma: 18677131-1-13). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A szerződés megkötésre 

került. 

61. 2022.04.27. 56/2022. (IV.27.) sz. Kt. határozat: 

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

Tankerületi Központtal a Budakalász belterület 3706/1 helyrajzi számú, Budakalász 

Szentendrei út 24. szám alatti ingatlanra az 1/1062-8/2021 iktatószámon kötött 

ingyenes ingatlan használatba adási szerződés 2.1 pontjának módosítását az 

alábbiak szerint engedélyezi.  

Szerződő Felek ingyenes ingatlan használati díjban állapodnak meg, amely 

magában foglalja az 1.1 pontban rögzített épületrész használatának jogát. 

Használatba vevő köteles a használatba vett ingatlannal kapcsolatos saját nevére 

íratott gáz közüzemi szolgáltatást és a negyedévente az önkormányzat által 

leolvasott és továbbszámlázott víz és villany közüzemi díjat megfizetni. 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a fenti tartalommal a bérleti és üzemeltetési szerződésmódosítás 

aláírására. 

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A szerződés módosítás 

folyamatban van. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

62. 2022.04.27. 57/2022. (IV.27.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis 

maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be Magyarország 

Belügyminisztériumához. 

Káresemény megnevezése: Budakalász Nyitnikék Óvoda hátsó udvari partfalának 

omlása. 

Káresemény helyszíne:  

Pince- partfal helyreállítás: Nyitnikék Óvoda 605/6 hrsz. természetben 2011 

Budakalász, Pomázi út 3. szám alatti ingatlan hátsó udvara. 

Ebr42 azonosító: 555 315 

Káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2022. év % 

Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

4.633.488 Ft. 10% 

Biztosító kártérítése 0 Ft. - 

Egyéb forrás 0 Ft. - 

Vis maior támogatási 
igény 

41.701.396 Ft 90% 

Források összesen 46.334.884 Ft 100% 

 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 

46.334.884 Ft., melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben 

tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 

- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az 

önkormányzat tulajdonát képezi. 

- A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának 

ellátását szolgálja(ák).  

Nyitnikék Óvoda épülete Budakalász, belterület 605/6 hrsz. (név, hrsz.) óvodai 

ellátás mint kötelező feladat. 

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 

biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik. (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

Biztosító Társaság 

megnevezése 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.  

azonnal Szeleczky 

Szilvia 

A vis maior pályázat 

benyújtásra került. 



Lejárt 

határidejű 

határozatok 

 

2021.12.15. – 2022.04.27. 

Szá

m 

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés 

Biztosítási 

szerződés száma 

7 139 312 0 Vagyonbiztosítás 

 

- Az adott káreseményre biztosítási összeget igényel / nem igényelt (a 

megfelelő rész aláhúzandó).  

- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást. 

- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 

el tudja látni / nem tudja ellátni. (a megfelelő aláhúzandó) 

- Az önkormányzat az adott tárgyban korábban, vagy egyidejűleg nem 

nyújtott be pályázatot. 

- A Képviselő-testület a saját forrás összegét 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II.24.) számú Költségvetési Rendeletében az általános 

tartalékkeret terhére biztosítja. 

63. 2022.04.23. 58/2022. (IV.27.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- 

és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja. 

azonnal dr. Paulina 

Fernanda 

Intézkedést nem igényel. 

 


