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NapÍrendí pontok:

N vílt na pÍ re nd i pontok:

t, Javaslat Budakalász Város onkormányzat 2o2L, évizárszámadásának elfogadására
6Ą / 2022.(v.25' ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Tel epi.lĺésfej lesztési és Kornyezetvédel mi Bi zottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
2. Javaslat az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségéről szólő önkormányzati rendelet

megalkotására
65 / 2oŻ2.(v .25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

3. Javaslat a Váci Katasztrófavédelmi KirendeItség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2o2L.évibeszámolójának elfogadására
7 6 / 2022'(v'25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

4. Javaslat a 202t, évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyására

58 / 2022.(v'25. ) sz. e lőte rj esztés
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
60 / 2022'(v.25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

6. Javaslat a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
7 4 / 2o22'(v .25. ) sz. e lőte rj esztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

7. Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvodában csoportlétszámok emelésére
6I/ Ż022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
8. Javaslat a202212023. nevelési évtőlkezdődően a Budakatászi Telepi Óvodában az óvodai cso-

portlétszámok emelésére
7 5 / 2022.(v.25. ) sz. előterj esztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
9. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde álláshely bővítésére

7 8/ 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés
Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
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10. Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek feladate!látási szerződései-
nek módosítására
7 0 / 2022,(v,25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

11. Javaslat iskola-egészségügyi ellátás érdekében kötött szerződésekjóváhagyására
7 9 / 2o22'(v'25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

12. Javaslat a budakalászi Kalász suliÁltatános !skola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szük-
séges Együttműködési Megá llapodás tervezet jóváhagyására és aláírásá ra

7 1 / 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés
Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

13. Javaslat erdei iskola megvalósítása érdekében támogatói megállapodás jóváhagyására
69 / 2022.(v'25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
14. Javaslat a bio!ógiai szúnyogirtás módszerére történő átállással kapcsolatos szándéknyilatkozat

aláírásáról
7 7 / 2022,(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

15. JavasIat a Kaláz Ktt.2o2L, évl beszámo!ójának elfogadására
7 2/ 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

16. Javaslat Scholz Ferenc és Kereszt utcák átmenő forgalmának szabályozására
59 /2022. (V.25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

17. Javaslat a Dolinai utcában három zártkerti ingatIan belterületbe csatolására
62 / 2o22.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Településfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

18. Javas|at a Dolinai utca mentén taIálható öt ingatlan belterületbe vonási eljárásának kezdemé-
nyezésére
68 / 2022'(v .z5. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

19. Javaslat a Budakalász Erdőhát utca és Klisovác utca közti telekcsoport újraosztásának elfoga-
dására, illetve belterületbe vonási eIjárásának kezdeményezésére
63 / 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr' Gobl Richárd polgármester

20. Beszámoló a2o2í.. évi heIyi adóztatásitevékenységről
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66 / 2022.(v'25. ) sz. e lőte rjesztés
Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

21. Beszámoló a 2o2Í-, évben végzett gyermekvédelmi feladatok e!látásáról
67 / 2022'(v.25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
22. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

7 3 / 2022,(v,Ż5. ) sz. e lőterjesztés
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

23. Javaslat a Duna-Vértes Kĺize Regionális HulladékgazdálkodásiTársulás 2022. május 30.-i ülésé-
re előterjesztett napirendek megtárgya lására
81'l 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Zdrt napirendi pont:

24. Javaslat a,,dr. Milosevits Péterné- Budakalász Közoktatásáért", a,,Budakalász Kiváló Pedagó-
gusa" és a ,,Budakalászi Polgárok Egészségéért" díjak odaíté!ésére
80 / 2022'(v'z5. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Gĺibl Richárd polgármester: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, az intézmény-

vezetőket, a városi közosségi oldalunkon keresztül Budakalász lakosságát.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 fős képviselő-testÜletből 8 fő jelent meg, az ülés határo-

zatképes.

Dr. Göbl Rlchárd polgármesterl. A2o2l. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés
jóváhagyásárólszóló4. napirendi pontot javaslom elsőkénttárgyalni, jogszabályielőírás miatt.

A Scholz Ferenc és Kereszt utcák átmenő forgalmának szabályozásáról szóló L6. napirendi pontot pedig
javaslom levenni a napirendről tekintettel arra, a bizottsági javaslatra, valamint a mai napon még beér-
kezett lakossági észrevételekre is figyelemmel további átdolgozást igényel az előterjesztés.

Ezzel a két módosítással teszem fel szavazásra a napirendi pontok elfogadását, kérem szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Képviselő-testÜlet 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pon-

tokat.

4



Módosĺtott napÍrend:

NvíIt no pi re nd Í ponto k:

t, Javaslat a 2o2t. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyására
58 / 2022.(v,25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

2, Javaslat Budakalász Város onkormányzat 2o2t, ,évi zárszámadásának elfogadására
64 / 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság
TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
3' Javaslat az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségérő] szőlő önkormányzati rendelet

megalkotására
65 / 2022,(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

4. Javaslat a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2o2L.évibeszámolójának elfogadására
7 6 / 2022.(v .25. ) sz. e lőte rj esztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

5. Javaslat a Polgármester! Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
60 / 2o2Ż.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

6. Javaslat a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
7 4 / 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr.Göbl Richárd polgárltlester

7, Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvodában csoportlétszámok emelésére
61./ 2022'(v'25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
8. Javaslat a2022/2023. nevelési évtől kezdődően a Budakalászi Telepi Óvodában az óvodai cso-

port!étszámok emelésére
7 5 / 2022.{v'25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd po|gármester
9. Javaslat a Budakalászi Btilcsőde álláshely bővítésére

7 8 / 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés
Tárgyalta: Pénzí.igyi és Gazdasági Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

10. Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekoruosi és a fogorvosi körzetek feladatellátási szerződései-
nek módosítására

5



7 0 / 2022'(v .25. ) sz. e lőte rjesztés
Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

11. Javaslat iskola-egészségügyi ellátás érdekében ktitött szerződésekjóváhagyására
7 9 / 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

12. Javaslat a budakalászi Kalász suliÁltalános lskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szük-
séges Együttműködési M egálla podás tervezet jóváhagyására és aláírására
7 1'/ 2022.(v'25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzĺ.igyi és Gazdasági Bizottság
TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
13. Javaslat erdei iskola megvalósítása érdekében támogatói megállapodás jóváhagyására

69 / 2022'(v .25. ) sz. előte rj esztés
Tárgyalta: PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

14. Javaslat a biológiai szúnyogirtás módszerére t<irténő átállással kapcsolatos szándéknyilatkozat
aláírásáró]
7 7 / 2o22'(v .25. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

15. Javaslat a Kaláz Rft,2o2L. évi beszámolójának elfogadására
7 2 / 2022.(v.25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

16. Javaslat a DoIinai utcában három zártkerti ingatlan belterületbe csatolására
62/ 2022'(v'25' ) sz. előte rj esztés

Tárgyalta: Telepí.ilésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

17. Javaslat a Dolinai utca mentén talá]ható cit ingatlan belterületbe vonási eljárásának kezdemé-
nyezésére
68 / 2o22'(v.25' ) sz' e lőte rjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

18. Javaslat a Budakalász Erdőhát utca és Klisovác utca közti telekcsoport újraosztásának elfoga-
dására, illetve belterületbe vonási eljárásának kezdeményezésére
63 / 2022.(v .25. ) sz. előte rj esztés

Tárgyalta: Településfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

19. Beszámoló a2o2L, évi helyi adóztatási tevékenységrő!
66 / 2o22.(v.25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

20. Beszá m oló a 2o2l. évben végzett gyermekvédelmi feladatok el látásá ról
67 / 2022'(v.25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
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Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

21. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
7 3 / 2022,{v'25. ) sz' előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

22. JavasIat a Duna.Vértes Kcjze Regionális HulladékgazdálkodásiTársulás 2o22, május 30.-i ülésé-
re előterjesztett na pi rendek megtá rgya lásá ra
81' / 2022.(v .25. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Zórt napirendi pont:

23. Javaslat a,,dr. Milosevits Péterné- Budakalász Közoktatásáért", a,,Budakalász Kiváló Pedagó-
gusa" és a ,,Budakalászi Polgárok Egészségéért" díjak odaítélésére
80 / 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A napirendi pontok megtárgyalása előtt kérem, engedjék meg, hogy a

legutóbbi testÜleti Ĺjlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről beszámoljak:

Újauu pályázatokat adtunk be
A napokban két új pályázatot nyújtottunk be a Széchenyi Terv Plusz pályázati program keretében. Az
elképzelések között további út- és infrastruktúra-fejlesztések szerepelnek, összesen több mint félmilIiárd
forint értékben. A gazdasági környezetünk és a járványhelyzet miatt Budakalászon is kizárólag sikeres
pályázatokkal lehet fedezetet teremteni a jelentős fejlesztésekre. Ezekért mindent meg is teszÜnk.

Élhető Budakalász programsorozat
Május 5-én lezárult az a hét részes településrészenkénti fórumsorozat, ahol a Településfejlesztési Kon-
cepció munkaközi anyagát ismerhették és vitatták meg az érintett a lakosok, a városvezetés és a telepü-
léstervezők. A lakossági véleményekkel kiegészÜlő koncepció hosszú távra határozza me1 városunk fej-
lődési irányát.

A közelmúltban elkészültek Budakalász Iégifotói
A fotózásnak több célja volt: egyrészt értékes információkkal segíti az onkormányzat szakmai tevékeny-
ségét, így például a főépítész és az adóiroda munkáját és alkalmat ad arra is, hogy a szembetűnő túlépĹ
tésekről hiteles tájékoztatást adjon. Az információk segíteni fogják a szabálykovető magatartás kikény-
szerítését az építési, telepÜlésképi ügyekben is. A változások pontos követése érdekében a légifotózás
rendszeres időközönként megismétlőd ik.

Fásítási tervek városszerte
Budakalász Város Önkormányzata 2022tavaszán több helyszínre készíttet komplex kertépítészeti és te-
reprendezési tervet. A lakossági elképzeléseket május 8-ig vártuk. A beérkezett javaslatokat a szakterve-
zők kiértékelik, és lehetőség szerint a tervbe beépítik. Az elkészült anyagokat az elmúlt napokban
Szentistvántelepen, a Berdóban, a Tópatron és a Prekobdron mutattuk be.
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Biztonságosabbá vált a közlekedés
A Budai út Klisovác utca torkolatánál a veszélyes útszakaszra figyelmeztető sárga felfestés elkészÜlt, re-

méljí.ik, hogy még biztonságosabb lesz a közlekedés városunk központjában.

Értékes leletek a zsilipépítésnél
Áprilistól folynak a Budakalász és Budapest lll. kerületének határán található Barát-patakon a régészeti
szakfelÜgyeleti munkák, mivel a kivitelezés során középkori épületmaradványok és egy amforákkal teli
római kori pince is előkerĹ]lt. A teljes felÜletű régészeti feltárás miatt a kivitelezési munkákat határozatlan
időre felfÜggesztetté k.

Egy éve nyitott meg a Mentáskert, Budakalász Termelői Piaca
2o2'J' tavaszán nyitott meg az onkormányzat támogatásával Budakalász Termelői Piaca és új kozösségi
tere, a Mentáskert. A kezdeményezéssel nemcsak friss, házi termékekhez juthatunk hozzá, hanem a helyi
gazdákat és termelőket is támogatjuk. Az egy éves piac tavaszi szezonja újra beindult, mindenkit szere-
tettel várunkl

Kormá nyhat ározat rendel kezett a pszichiátria épü leteiről
Az egykori pszichiátria épületeiről egy áprilisi kormányrendeletben olvashattunk. Magyar Közlönyben
megjelent kormányhatározat szerint 202Ż. junius 5-ig a Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerülnek az

egykori pszichiátria Duna-parti ingatlanai. Mivel a későbbi hasznosításról csupán annyit lehet tudni, hogy

a MáltaiSzeretetszolgálataz ingatlanokért cserébe államifeladatokat vállałt át, felvettÜk a kapcsolatot a

má ltaikkal, hogy tájékozódjun k. Az ered ményről júni usba n beszámol unk.

Egyeztetések a Hajózási Hatósággal és a Magyar Közúttal
Májusban két fontos szakmai találkozóra is sor került. A Hajózási Hatósággal egyebek mellett az engedély
nélkül épÜlt yacht kikötőkről volt szó. A hajótárolók tobb szempontból nem felelnek meg a Helyi Építési
Szabályzat előírásainak, tisztázatlanok a kozúthasználat körülményei. A kikotők létesítési és []zemben

tartási eljárásairól kértük a Hajózási Hatóság értelmező álláspontját, mivel a természetvédelmi szakrétői
álláspont szerint a Natura 2000 védett ovezetbe tartozó Duna-part természeti állapota romlik. A Hajózási

Hatóság jelezte, hogy a felmerült kérdéseket és az engedélyezési eljárások korÜlményeit megvizsgálják,
és folytatódnak a megbeszélések. Szóba kerÜlt a rendszeresen felröppenő hír, egy közösségi munkába
járásra szolgáló dunakanyari hajójárat indítása is, illetve a Lupa-sziget és a Budakalászi Duna Part közötti
nemzeti hajóút áthelyezéséről a Lupa-sziget másik oldalra.

A másik megbeszélés a Magyar Közút megyei igazgatóságának vezetőive| zajlott. Szó volt a tranzit te-
herforgalom korlátozásáról, új gyalogátkelőhelyekről és a meglévők jobb láthatóságáról, a Pomázi út-

Hegyalja utca csomópont záróvonalának megszakításáról, a város több pontján zúzottkoves padka javĹ

tásról, karbantartási munkákról és jelzőlámpa cserékről, kerékpáros nyomvonal felfestéséről, a Faluház

előtti kikanyarodást segítő felfestésről, úttakarításról. A régi adósság, a Budai út felújítása és az földben
lévő közművek teljes cseréje is szóba került.

25 éves a Kalász Alapfokú MíÍvészetl lskola
A Kalász Művészeti lskola 1997-ben alakult meg a Faluház részeként. Az új zeneiskola alapító igazgatója a

Kossuth-díjas Vujicsics Együttes egyik tagja, Eredics Gábor, aki 15 évig vezette az intézményt. 2008-ban
Hermeszné Uracs Mónika zongoratanár vette át az iskola igazgatói posztját, aki egy rovid megszakítással
a mai napig sikerrel vezeti az intézményt. A Żo12/1'3-as tanévben az iskola a Váci TankerÜleti Központ
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fenntartása a|á került. A 25 éves jubileumi évben 25 szakirányon 3]_ zenetanár oktatja az iskola jelenleg
275 diálgát. A Kalász Művészeti lskola egy olyan pedagógiai kísérlet, melyben a népzene és a klasszikus
műfaj kapcsolódnak egymással. lnnen is gratulálunk, újabb sikeres 25 évet kívánunk!

N o pi re nd e k tó rava lása :

N víIt na pi re nd i pontok:

t. Javaslat a 2o2L, évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyására
58 / 2022.(v .25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az onkormányzat, a Hivatalés a kapcsolódó intézmények, a nemzetiségi
önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait 2o2'J'. évben H.o.M-Audit Konyvvizsgáló, Számviteli és
PénzÜgyi Tanácsadó Kft látta el. A belső ellenőr megküldte az összefoglaló ellenőrzésijelentését.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás' kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budaka|ász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

59/2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testi.jlete az Önkormányzatnál 2O21. évben elvégzett
belső ellenőrzésekről szóló összeÍog|aló jelentést jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17:15-kor megérkezi Czinke Zsuzsanna képviselő, így a Képviselő Testület létszáma 9 Íőre módosul.

2. JavasIat Budakalász Város önkormányzat 2o2L. évi zárszámadásának elfogadására
64/ 2022.(v .25. ) sz. e lőterj esztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tel epÜ lésfej lesztési és Környezetvédel mi Bizottsá g

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Gĺibl Richárd polgármester: A 2021'' év gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet megalkotása
törvényi kötelezettségÜnk. A rendelettervezet a költségvetési rendelettel azonos formában tartalmazza
az előző évi bevételeinket és kiadásainkat. Az önkormányzat könyvvizsgálója a rendelettervezetet meg-
vizsgálta és azt elfogadásra alkalmasnak találta.
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Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotási ja-

vaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 9 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattat az alábbi rendeletet hozta:

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének t2ĺ2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2o2L, évi zárszámadásáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testĺ.jlete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott ere-
deti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tcirvény 23. 5. (1) bekezdésében meghatá-

rozott jogkörében eljárva BudakalászVáros Önkormányzat202t. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

Az onkormányzat bevételei és kiadásai, az önkormányzat költségvetésének 202L. évi teljesítése főtisszegei
1.S

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testÜlet) a 2027. évi kciltségvetés

végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:
a) 2.833.798 e Ft költségvetési bevétellel
b) 1.393.307 e Ft előző évi maradvány felhasználással
c) 481.055 e Ft egyéb finanszírozási bevétellel
d) 3.409.905 e Ft kciltségvetési kiadással
e) 488,I73 e Ft finanszírozási kiadással

Í) 810.082 e Ft 202t, évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2.0
A Képviselő_testtilet az onkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti
bontásban e rendelet L. melléklete szerint hagyja jóvá.

3.0
(1)A Képviselő-testület a költségvetésiszervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és azon belÜlkötelező
feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. mellékletek szerint hatá-
rozza meg az alábbiak szerint:
a) A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
b) A Telepi lvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint,
c) A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint,
d) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint,
e) A Kalászi ldősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testrilet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait 8. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testÜlet e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegből az önkormányzatok működési támo-
gatásait és közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre átadott
pénzeszközeit jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá'
(6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a L].' melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10



(9) A Képviselő-testület a 202t, év felújításait és beruházásal't a 12 és a L3' számú mellékletek szerint határozza
meg.

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai
4.9

(1) A Képviselő-testület a pályázattal megvalósuló projektjei bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti ütemezés-
ben a 17' melléklet szerint hagyja jóvá.

A202L' évimaradvány
s.s

A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát a 18. melléklete szerint fogadja el, az intézmé-
nyek 2o2L évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 19. melléklete tartalmazza'

6.S
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) A 2o2t' évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 2t, melléklet mutatja be.

7.S
Hatályát veszti az onkormányzat 2020.évi zárszámadásáról szóló I2/2o2L (V.18.) önkormányzati rendelete.

8.S
Ez a rendelet 2022. május27-énlép hatályba.

Dr. GöblRichárd
polgármester

Dr. Deák Ferenc
jegyző

3. Javaslat az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
65 / 2022.(v'25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat ĺ.igykörébe tartozó
adók hatékony beszedése, eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt elkö-

telezett személyi állomány ösztonzése, az önkormányzatot megillető adóbevételek novelése érdekében.

Az előterjesztést a PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás' kérdés nem volt. Dr. Gĺib! Rlchárd polgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotási ja-

vaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 egyhangú igen, O nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi rendeletet hozta:

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének L3l2o22. (V. 26.) önkormányzati rendelete
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az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségéről
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testtilete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011'. évi CLXXX|X. törvény
13. s (1) 13. pontjában meghatározottfeladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény45' 5-ában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1.5

Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykorébe tartozó adók hatékony beszedése, az adóellenőrzési, valamint
adófelderítési feladatok eredményes végrehajtása érdekében az adóhatósági munka iránt elkötelezett személyi
állomány anyagi elismerése és ösztönzése.

A rendelet hatálya
2.S

A rendelet hatálya kiterjed a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
a) Adócsoport vezetőjére
b) Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre

Az Éľdekeltségi Alap
3.S

(1) Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az adóhatóság által ellenőrzéssel feltárt és az ellenőrzés alapján kiszabott jogerős határozat alapján besze-

dett adóhiány, adóbírság,
b) az eredményesen alkalmazott végrehajtási cselekmények alapján befolyt adótartozások, késedelmi pótlé-

kok,
c) az eredményes felderítés alapján befolyt adótartozások, mulasztási bírságok e rendelet 4. $-ában megha-

tározott hányadából a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatának részeként Érdekeltségi
Alapot képez.

(2) Az Érdekeltség Alapot elkülcjnítetten kell kezelni. Az Érdekeltségi Alap terhére történő kifizetés (érdekeltségi
jutalék) után járó, munkaadót terhelő közterheket az Alapból kell fedezni. Az érdekeltségi jutalék keret nyilvántar-
tását az Adócsoport vezeti az erre vonatkozó Jegyzői Utasítás szerint.
(3) Az Alapból az év végéig fel nem használt összeget a következő évre átvinni nem lehet'

Az érdekeltségi alap forrásai
4.s

A 3. 5 szerint képzett érdekeltségi alap forrásai:
a) az ellenőrzéssel feltárt és beszedett adóhiány 40 % -a, az ellenőrzéshez kapcsolódó adóbírság 40 %-a

b) a végrehajtási cselekmények alapján befolyt tőketartozás és késedelmi pótlék 40 %-a

c) a felderítési tevékenység alapján eredményesen beszedett tartozás és mulasztási bírság 40 %-a

Az Érdekeltségi Alapból ttirténő kifizetés
s.s

(1) Az Alapból csak a képződő források terhére lehet kifizetést teljesíteni'
(2) Az Alapból kifizethető jutalék személyenként kifizethető mértékét a Pénzügyi és Adóiroda irodavezető javaslata

alapján a jegyző állapítja meg a polgármester egyetértésével.
(3) Az érdekeltségi jutalék jogcímen történő kifizetés személyenként és nlaptári évenként nem haladhatja meg a

jutalékban részesülő köztisztviselő 3 havi illetményét.
(4) Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltétele, hogy az adóügyi köztisztviselők többletmunkája eredményeként
felderítésből, ellenőrzésből, behajtásbóltöbbletbevétel képződjön, amelyet külön tételesen nyilván kell tartani.
(5) Az érdekeltségi jutalék cisszegét évente két alkalommal, a félévi zárást követően szeptember 30-ig, valamint a

tárgyéVet követő március 31-ig kell kifizetni.
(6) A kifizetéseket a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.
( 7) Az adócsoport vezetőjén ek adható jutalék mértékéről a jegyző dönt a polgármester egyetértésével '
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(8) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a jegyző felelős.
(9) A személyenként jutalék megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:
a) az elvégzett munka színvonalára, pontosságára, mennyiségére
b) azadóellenőrzésekeredményességére
c) a behajtási munka eredményességére
d) a felderítési munka eredményességére
e) Vezető beosztású köztisztviselőnél: az adóztatási munka feltételeinek javítására, a többletfeladatok munka-

társak közötti összehangolására és a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésé-
ben betöltött szerepre.

Az Érdekeltségi Alapból történő kifizetés különleges szabályai
6.S

(1) Érdekeltségijutalék kifizetésére a 4. s-ban meghatározott források jogalapjának dokumentálása és a bevételek
realizálása után kerülhet sor. A tárgyévben jogviszonyát megszüntető, nyugdíjba vonuló, GYED-en lévő, illetve
egyéb méltányolható okból távol lévő köztisztviselő az utolsó munkában töltött napig számított időtartamra feladat
időarányos teljesítése arányában kaphat érdekeltségi jutalékot.
(2) Fegyelmi eljárás alatt álló, illetőleg fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselő részére érdekeltségijutalék
_a (3) bekezdésben foglalt kivétellel- nem fizethető ki. Nem jogosult a jutalék kifizetésére továbbá az sem, akinek a

fegyelmi eljárás alatt a közszolgálati jogviszonya megszűnik.
(3) Ha a fegyelmi eljárás során fegyelmi büntetés kiszabására nem kerÜl sor, a kifizetésre a fegyelmi eljárásban
hozott döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kerülhet sor.

7.S
Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba

dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

4. Javaslat a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2o2t. évi beszámolójának elfogadásá ra
7 6 / 2o22.(v .25. ) sz. e|őte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göb| Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Törvényi kötelezettségét teljesítve, a Váci Katasztrófavédelmi Kirende|t-

ség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője Gyurkó Ferenc tűzoltó alezredes elkészítette a
katasztrófavédelem 2021'. évi beszámolóját, melyben, a 202t, évi tűzvédelmi tevékenységét mutatja be.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

Dr. Göbl Richárd poIgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 egyhangú igen, 0 nem, o tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:
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60l2022. (V.25.) sz' Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szent-

endre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője által készített 2021', évi a telepÜlés tűzvédelmi helyze-
téről, valamint a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatalszervezetiés mííködésiszabályzatának módosítására
60 / 2022'(v .Ż5. ) sz. el őte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Gcibl Rlchárd polgármester: A Környezetvédelmi és Rendészeti lroda Rendészeti Csoportjában a

rendészetifeladatokat 1fő csoportvezető és7 fő önkormányzati rendész látja el. A megnövekedett ren-

dészeti feladatok ellátása indokolja egy új, 4 órás közbiztonságitanácsadó státusz létrehozását. A módo-

sítással a Hivatal osszlétszáma 5L,25 főre módosul.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a normatív határozati

javaslatot.

Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testülete 9 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

Budakalász Város onkormá nyzat Képviselő-testü !etének
6Ll 2022. (V.26.) normatív hatá rozata

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mííködési Szabályzatának módosításáról

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testiilete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal szerve-

zeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 2022. június 1-jei hatályba

lépéssel módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

6. Javaslat a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
7 4 / 2022.(v .25. ) sz. előte rj esztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Jogszabályi változások miatt szükséges a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítani. Az alapító

okirat egységes szerkezetbe foglalt változatát a kozhiteles törzskönyvi nyilvántartás érdekében a megje-
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lölt okiratĺ minták szerint kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az előterjesztést a PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és el-

fogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd poIgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a normatív határozati
javaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 9 egyhangú igen, O nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

BudakaIász Város onkormányzat Képviselő-testületének
621 2o22.(v .26.) normatív határozata

a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testÜletének 49/2ot3. (lll.L.) számú határozattaljóváhagyott
Budakalászi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az államháztartásról szóló 2oI1". évi CXCV. torvény,
valamint a nyilvántartott adatok korét az államháztartásról szóló torvény végrehajtásáról szóló
368/2otl (Xll.31.) Korm. rendeletnek való megfelelés érdekében módosítja.
A Képviselő-testület a 3Io8/2022/M. módosító okirat alapján a módosítással egységes szerkezetbe fog-

lalt 3108/2022. okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2013. március 1.napján kelt
számú ala pító oki ratot visszavonja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 3108/2022' okiratszámú alapító okirat - ĺvlÁr sudapesti és

Pest nlegyei lgazgatóságának - tölzskĺ.lrlyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7, Javaslat a Budakalász! Nyitnikék Óvodában csoportlétszámok emelésére
6L / 2022'(v .25.) sz. e lőte rj esztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Üsyek Bizottsága
PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Annak érdekében, hogy indokolt esetben a gyermekek intézménybe
kerülésére mĺnél szélesebb mozgástér álljon rendelkezésre, szÜkséges a maximális csoportlétszám 20
%-kal történő túllépésének engedé|yezése szeptember L-tőĺ a Budakalászi Nyitnikék Óvodában.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott-
sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
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Dr. Göb! Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászolás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete 9 egyhangú igen, O nem, o tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

63/2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

torvény 25.5. (7) bekezdésében foglaltak alapján a2022/2023. nevelési évre2022' szeptember L. napjá-

tól a Budakalászi Nyitnikék Óvodában meghatározott maximális csoport|étszám (25 fő) zo%-kal torténő

túllépését engedélyezi. Ez a rendelkezés az Óvoda Pomázi úti székhelyén a SÜni, a Pillangó és a Katica

csoportot, illetve a Szalonka utcai Tagintézményben mind a hat csoportot érinti. Az engedélyezett cso-

portlétszám emelés az intézmény alapító okiratában meghatározott maximális befogadólétszámot nem

haladja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. Javaslat a2o22/2023. nevetési évtőt kezdődően a Budakalászi Telepi Óvodában az óvodai cso-
portlétszámok emelésére
7 5 / 2022.(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A Budakalászi Telepi ivodában ellátandó óvodás gyermekek létszáma,
valalrlinL az intézlllényben lrlűködő csoportok szervezése indokolttá teszi az ellátás biztosítása és az in-

tézmény jogszerű működése érdekében, hogy a 2022/2023. nevelési évben az óvoda valamennyi cso-
portjában a fenntartó engedélyezze a nemzeti köznevelésről szólo törvényben meghatározott törvényi
csoportlétsz ám 2o%-kal történő tú l lé pését.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott-

sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

64 l 2022. (V .25.| sz. Kt. határ ozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testí.ilete a nemzeti köznevelésről szólő 2011. évi CXC.
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torvény 25.s. (7) bekezdésében foglaltak alapján a 2022/2023. nevelési évre 2022. szeptember 1. napjá-

tól a Budakalászi Telepi Óvodában meghatározott maximális csoportlétszám (25 fő) \o%-kal történő túl-
lépését engedélyezi mind a nyolc csoportban' Az engedélyezett csoportlétszám emelés az intézmény

alapító okiratában meghatározott maximális befogadó létszámot nem haladja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde álláshely bővítésére
7 8 / 2022.(v .25. ) sz. előterj esztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szoĺidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A Bölcsőde intézményvezetője a bölcsőde engedélyezett álláshelyének
emelését kezdeményezte, és kérte azok jóváhagyását. Az intézményvezető kérése, hogy az egyik veze-
tő-helyettesi munkakör legyen ,,független" abban a tekintetben, hogy segíthesse a vezetőnő munkáját,
ami a feladatok megosztását, a vezető mindennapijelenlétét, irányító munkáját biztosítaná.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott-

sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

17:30-kor megérkezik Tolonics lstván képviselő. így a Képviselő Testület létszáma to tőre módosul.

Dr. Göb| Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, O nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

65l2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Bolcsőde álláshelyeinek számát
2022' augusztus ]"5. napjától 23,5-ről 24,5-re emeli, egy (teljes munkaidőben foglalkoztatott) kisgyer-
meknevelői álláshely biztosításával. Az intézmény álláshely bővítéséhez szÍJkséges 2o2Ż'évi pénzügyi
fedezet (személyi juttatások és munkaadói járulékok) összegét - bruttó 1'.8I4.64I Ft összeget - az Ön-
kormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló he|yi rendeletében az Önkormányzat általános műkodési
tartaléka terhére biztosítja, amelynek összegét pótelőirányzatként a költségvetés módosításakor a Böl-
csőde személyi juttatásai nak előirá nyzatá ba n átvezeti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi kcirzetek feladatel!átási szerződései-
nek módosítására
7 o / 2022.(v .25' ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
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Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Gĺjbl Richárd polgármester: A módosítás szerint az Egészségházban lévő rendelőket térítésmentes

használatba kapják az orvosok, egyúttal egy közmĹĺ koltség hozzájárulási átalány bevezetésére kerül sor,

évi 250 000 Ftl praxis értékben.

Az onkormányzat a minőségi, korszerű orvosi ellátás és szűrések biztosítása érdekében a meglévő diag-

nosztikai gépek aktív használatát, új eszközök beszerzését az eszkozökhöz szÜkséges fogyóeszközöknek

biztosítását azzal támogatja, hogy ezen hozzájárulási átalány megfizetése kiváltható a feladat ellátását

tá mogató besze rzések ről szóló szá m l á k bem utatásáva l.

Az onkormányzat célja ezzel a támogatással az, hogy az egészségÜgyi ellátás minél magasabb színvona-

lon, folyamatos fejlesztés mellett valósuljon meg.

Az előterjesztést a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Nagel lstván alpolgármester: A feladatellátási szerződések nem voltak egységesek. Az volt a cél, hogy

teremtsünk egyenlő feltételeket az orvosoknak. Szerettünk volna egy transzparens, mindenki számára

elérhető olyan támogatási rendszert bevezetni, hogy az orvosoknak ne a saját költségükön kelljen

egy-egy fogyóeszkozt, diagnosztikai eszkozt beszerezni. Szeretnénk hozzásegíteni az orvosainkat, hogy

ezt minden indokolt esetben tudják használni. Ezeket a költségeket -tesztek elvégzését- tudják elszámolni

ebben a rendszerben. Minden orvossal egyeztettÜnk. Fontos előrelépés, hogy a szűrések elősegítéséhez

hozzá tudjon járulni a város,

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslato-

kat.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

66/2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a Kisráczmed Egészségügyi Kft. (székhelye:

2000 Szentendre, Mikszáth Kálmán u. 6', cégjegyzékszám.: 13-09-129399) képviseletében Kis Balázsné

dr. Rácz Katalin orvossal Budakalász Város közigazgatásiterÜletén lévő 4. számú háziorvosi körzet egész-

ségÜgyi alapellátására kötött feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a pol-

gá rmestert anna k aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÍ.ilete 10 egyhangú igen, 0 nem, O tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

67l2o22. (V.25.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testtjlete az Aqua Medicamentosa Prima Kft. (székhelye:
2014 Csobánka, Ady Endre u. 51., cégjegyzékszám.: I3-09-I8I129) képviseletében dr' Pető lstván orvos-
sal Budakalász Város közigazgatási tertjletén lévő2. számú háziorvosi körzet egészségĹigyi alapellátására
kötött feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláká-
sá ra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÍ.ilete lOegyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

6812022. (V.25.} sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete az Lepusmed Kft. (székhelye: 1034 Budapest,
Szőlő u' 35. 2.em.5., cégjegyzékszám.: 01-09-354883) képviseletében dr. Tóth-Domán Judit orvossal Bu-
dakalász Város közigazgatási terÜletén lévő 1'' számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására kötött
feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalm azza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Fele]ős: polgármester

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, O nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

69l2022. íV.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete a Piliscsabai Egészségügyi Kft. (székhelye: 1039
Budapest, Czetz János u, 59., cégjegyzékszám': 0].-09-908533) képviseletében dr. Hoffer Gábor orvossal
Budakalász Város közigazgatási területén lévő 3. számťt háziorvosi körzet egészségí'igyi alapellátására
202L. május 2. napján kelt feladatellátási szerződés megkötését tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

7ol2o22. (Y.25.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a DAL-med Kft. (székhelye: 1038 Budapest,
Temes u. 11. l. ép. fszt.4., cégjegyzékszám.:01-09-323245) képviseletében dr. Dalloul Hicham orvossal
Budakalász Város közigazgatási területén lévő L. számú házi gyermekorvosi korzet egészségügyi alapellá-
tására kötött feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: azonnaI
Felelős: polgármester

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, O tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:
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7L12022. (V.2s.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mediolen Kft. (székhelye: 2011 Budakalász,
Klisovác u.56f a,, cégjegyzékszám.: ].3-09-187753) képviseletében dr. Tordas Dániel orvossal Budakalász
Város közigazgatási területén lévő 2. számú házi gyermekorvosi körzet egészségÜgyi alapellátására kotött
feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalm azza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

72l2o22. (V.25.| sz. Rt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Veszeli és Székely Kft. (székhelye: 1032

bUdapest, Solymár u.8. 6.em.31-', céi1egyzékszám.: 01-09-325193) képviseletében dr. Veszeli Dóra or-
vossal Budakalász Város közigazgatási terljletén lévő 1'. számú Vegyes fogorvosi körzet egészségi.igyi

alapellátására kötott feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert

annak aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

7 3 l Żo22. (Y .25.| sz. Rt. határ ozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete az Óbudai Fogászat Kft. (székhelye: 2000
Szentendre, Vorösgyűrű sétány L, céi1egyzékszám.:13-09-1-49688) képviseletében dr. Rénes Nóra or-

vossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 2. számú Vegyes fogorvosi körzet egészségügyi
alapellátására kotött feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert

annak aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

11. Javaslat iskola-egészségügyi ellátás érdekében kötött szerződésekjóváhagyására
7 9 l 2022'(v'z5. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az iskolaorvosok az elmúlt év december 0L. napi hatállyal felmondták a

szerződéseket, a feladat ellátása azóta nem volt megoldott, ezért a SzentendreiJárási Hivatal Népegész-

ségÜgyi osztálya a tavaszi félévre kijelolt 2 gyermekorvost az ellátásra. Az őszi félévre történő ellátás

érdekében határozott időre szóló megbízási szerződést kívánunk kötni dr. Tomka Judit háziorvos, cse-

csemő-gyermekgyógyásszal.2023. február 15. napjától pedig dr. Gál-Muntyán Ágnes látná ela feladatot,

mint teljes állású iskolaorvos.
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Az előterjesztést a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászolás?

Nagel lstván alpolgármester: Jelentősen megnovekedett az iskolaorvosi ellátás adminisztrációs terhe. A

háziorvosi praxissal rendelkező gyermekorvosok ezt nem tudják elvállalni. A kötelező oltások beadását

biztosítanitudjuk, de a teljes körű szűrést, ami az iskolaorvosi ellátás keretében szükséges az nagy idő és

energia ráfordítást igényel. Ezért kerÜlt felmondásra a szerződés, mert szakmai meggyőződésÜkkel ez

nem volt összehangolható. Nagy orömünkre sikerÜlt egy fiatal orvosnőt találni, aki teljes állásban fogja

ellátni a feladatot. A bölcsődei beszoktatás után tud érkezni, ez jovő év február. Addig az átmeneti idő-

szakot ezzel a két megbízással le tudjuk fedni.

További hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatokat.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbĺ határozatot hozta:

74l2o22. (V.25.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi feladatok ellátása érde-
kében hozzájárul ahhoz, hogy a 202I/2022. őszi félévre a TAJOEM Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képvi-
seletében dr. Tomka Judit háziorvossal az onkormányzat megbízási szerződést kösson. A Képvise-
lő-testÜlet felhatalmazza dr. Göbl Richárd polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja'
Határidő: azonnal
Fele!ős: polgármester

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

7512022' (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete hozzájárul ahhoz, hogy 2023. február 15. nap-
jától történő iskola-egészségügyi feladatok ellátása érdekében dr. Gál-Muntyán Ágnes orvos, csecse-
mő-és gyermekgyógyász szakorvossal az onkormányzat egészséeĹisyi szolgálati előszerződést kösson. A
Képviselő-testü|et felhatalmazza dr. Göbl Richárd polgármestert, hogy az előszerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. Javaslat a budakalászi Kalász suliÁltalános Iskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szük-
séges Egyĺittműködési Megá l la podás tervezet jóváhagyására és aláírásá ra
7 1'/ 2022.(v.25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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Dr. Gtibl Richárd polgármester: A Magyar Kozlönyben kihirdetésre kerÜlt a Kormány ,,a budakalászi Ka-

lász Suli Általános lskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szÜkséges intézkedésekről" szóló hatá-

rozata. A Megállapodás célja a Beruházás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatok elvégzése, és a

Nemzeti Sportközpontok munkájának elősegítése érdekében szÜkséges együttműködés leszabályozása.

Az előterjesztést a Pénztigyi és Gazdasági Bizottság, és a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-

ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Nagel lstván alpolgármester: Nagyon nagy öröm, hogy ez a tornacsarnok itt megvalósulhat. Az előkészĹ

tése már folyamatban van. Szeretnénk arról meggyőződni, hogy olyam lesz ez a tornaterem és a kapcso-

lódó beruházás, ami valóban a városnak és a gyerekeinknek a legelőnyösebb lesz. Az önkormányzat on-

kéntesen vállalta azt, hogy segíti a Nemzeti Sportközpontok előkészítő munkáját. A Településfejlesztési

Bizottságban nagyon jó szakemberek [ilnek, főépítész asszony is segít, hogy a városképbe beilleszkedjen

ez a tornacsarnok. A Kalász Suli intergrációját is elősegítse, ne egy onmagában álló sportcsarnok legyen

ez, hanem szereves részeként kapcsolódjon az iskolához. Az önkormányzat lehetőséget kap a tervek vé-

leményezésére, megtekinthet, hogy a legpra kti kusabban készüljon el.

Rogán Lász!ó képviselő: Korábban a Szentistvántelepi lskola bővítése kapcsán csak bízom benne, hogy

nem lesz akkora csúszás, mint az iskola bővítésénél, ott szintén a Sport Kozpont koordinált. ott kozel két

év csúszás volt. Bízom benne, hogy rugalmasak lesznek. Ha kapunk lehetőséget, hogy beleszólhassunk,

akkor az nagy segítség a város számára'

Nagel lstván alpolgármester: Jelenlegi határidő október a tervezésre. Addigra az engedélyes és kiviteli

tervek fognak elkészÜlni. A kivitelezéshez még szĺJkséges döntés. Az előkészítést le kell addig zárni.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A legutóbbi megbeszélésen is részt vett a vezérigazgató úr, és a

ma kinevezett Sportügyi Államtitkár úr is, aki budakalászi lakos. Megerősítették, hogy mindenképpen egy

olyan tornacsarnokot szeretnének építeni, ami a gyerekek igényeit is kielégíti.

Rogán László képviselő: Nagyság szempontjából 36*18 m lenne a tornaterem,igaz?

Dr. Váli lstván Frigyes képviselő: A szabvány szerint 15*30 m a legkisebb tornaterem méret. Egy ekkora

iskolához a kétszeresét kellene megépíteni, 30*30m, ami kettéosztható. De van egy 10*20 m tornaszoba,

a kettő egyÜtt ki tudná szolgálni. Az állam a tornaterem építési program keretében ennél egy praktiku-

sabb méretet szokott megépíteni, ami ].8*30 m, a 16 tantermes iskolához kettő ilyen kellene' ltt ehhez

képest lesz egy picit nagyobb, a szabványos kosárlabdapálya méret (19*30 m), de ettől a tervezés során

vissza lehet lépni, ha túl szorult helyzetet teremt. A tervezők ebből indulnak ki, ebből vissza lehet lépni,

de a 18*30 m egy praktikus méret a roplabda pályák miatt.
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Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Még annyi kiegészítés, hogy most a koncepciótervnek az elfoga-

dása történt meg. A tervező kĺválasztása után folytatódik az engedélyes tervek és a kiviteli tervek elké-
szítése. Kell némi rugalmasság. A kompromisszumot ott kell megkötni, hogy a hely nagyon szűkös, a Bu-

dai út, Táncsics utca sarkán ne legyen teljesen ráépítve azutcára az épÜlet. így is el fog veszni parkoló-

hely. Az a cél, hogy közterÜleten sikerüljön megőrizni a parkolóheĺyek egy részét, és jól illeszkedjen tele-
pÜlésképi szempontból is a város szerepébe.

Dr. Váli lstván Frigyes képviselő: Bonyolult tervezési kérdés, jó lenne a maximumot kihozni belőle. Új
bejárat az iskolának meg tudna valósulni a mostani szűkös helyett egy aulával. opcióként a tervező bele-
tette az étkezőnek egy Ügyesebb elérését épĺ.ileten belül. A tornatermet kívÍ.jlről is használhatóvá kell
tenni, hogy iskolaidőn kívÜl is jól hasznosítható legyen az iskoĺa számára, bevételt tudjon termelni. Az
iskola terljletén tulajdonképpen közterületként funkcionáló részek használhatóak legyenek. A járda el-
férjen, parkolás legyen megoldott. Az épület kihat a környezetére és a kornyezet is visszahat az épÜletre.
Ez egy komplex környezetrendezési projekt. Még lehet, hogy a forgalmi rend is változni fog a terÜleten.

További hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

7s]zgzz. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testÜlete úgy dont, hogy a budakalászi Kalász Suli Általános
lskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szĹikséges, határozat mellékletét képező Együttműködési
Megállapodás tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert aZ együttműkodési megállapodás
aláírására'
Határidő: azclnnal
Felelős: polgármester

13. Javaslat erdei iskola megvalósítása érdekében támogatói megállapodás jóváhagyására
69 / 2022,(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd po|gármester

A Kalász Suli és a Szentistvántelepi Általános lskola tobbnapos erdei iskolai tábort szerveznek a diákok-
nak' A tanulók családjainak egy része számára jelentős nehézséget okoz a kirándulások költségének az

előteremtése. Az iskolák működését segítő szentistvántelepi tskoláért Alapítvánnyal és a Kalászi Suliá-
ért Alapítvánnyal történő támogatási szerződés megkötésével ezen családokban élő gyermekek is részt
vehetnek a táborban.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság , és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott-
sága megtárgyalta és elfogadásra javasoĺta.
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Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜĺete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

77l2o22. (V.25.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dönt, hogy a Szentistvántelepi Iskoláért
Alapítványt (székhely: 201L Budakalász, Martinovics u. 9., adószám:19179313-].-].3, elnok: dr. Szilágyi
lstván) az erdei iskola megvalósítása érdekében 392.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesĹ
ti. Az önkormányzat a támogatáshoz szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésből, a költségvetési
rendelet 15. számú mellékletében szereplő, működési célú támogatások terhére biztosítja. Támogatott a

támogatás felhasználásáról köteles beszámolót és elszámolást benyújtani a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására'
Határidő: azonnal
Feletős: polgármester

Budaka|ász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

78l2o22. (Y.25.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÍ.]lete úgy dont, hogy a Kalászi tskoláért Alapítványt
(székhely: 2011 Budakalász, Budai út 54., adószám: 19]"79100-1-]-3, elnok: Suhajdáné Lengyel Réka) az

erdei iskola megvalósítása érdekében ].73.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. Az on-

kormányzat a támogatáshoz szÜkséges fedezetet a 2022. évi költségvetésből, a költségvetési rendelet 15.

számú mellékletében szereplő, működési célú támogatások terhére biztosítja. Támogatott a támogatás

felhasználásáról köteles beszámolót és elszámolást benyújtani a támogatási szerződésben fogla|taknak

megfelelően. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14. Javaslat a biológiai szúnyogirtás módszerére történő átállással kapcsolatos szándéknyilatkozat
aláírásáról
77 / 2022.(v .25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richáľd polgármester: A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület elektronikus levélben fordult
Budakalász Város onkormányzatához, mely szerint az általuk megküldött szándéknyilatkozat aláírásával a

Város kifejezheti csatlakozási szándékát az EgyesÜlet által kezdeményezett biológiai szúnyoggyérítésre
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történő áttérésre, a jelenlegi - és a Katasztrófavédelem által végzett _ kémiai szúnyoggyérítésről. Tájé-
koztattak arról, hogy a szándéknyilatkozat aláírása semmilyen felelősségvállalással nem jár és nem jelenti
azt sem, hogy lemondja a katasztrófavédelem által biztosított kémiai irtást.

Az előterjesztést a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. G<ibl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Rogán László képviselő: Értem is meg nem is. Ha nem jár semmivel, akkor miért kell nyilatkozni, hogy

szeretnénk a biológiai irtás felé elmenni, A duna-partiak is kérdezték, hogy benn a városban rendben van,

hogy itt ,,jó helyzetben vagyunk", de nem mindig szokott sikerÜlni ez a biológiai szúnyogírtás. Akkor vi-

szont kérjük a kémiait. akkor mi ennek a jelentősége? Nem jár semmilyen elkoteleződéssel, nem kell

lemondanunk semmiről, kérhetjük a kémiait, akkor most kell csatlakoznunk?

Nagel lstván alpolgármester: A szándéknyilatkozat azt fejezi, hogy elsősorban a biológia szúnyogirtást

szeretnénk előnyben részesíteni. Korábban egy-egy alkalommal végzett a katasztrófavédelem biológiai

szúnyogirtást, nem ez volt az alapvető megközelítés, hanem a kémiai. És most amennyiben a biológiai

szúnyogirtás nem megfelelő, -több fórumon, a katasztrófavédelemmel, olyan városokkal is felvett[1k a

kapcsolatot, akiknél szinte csak biológiai irtás van, elmondták, hogy sok esetben nagyon jól működik, de

vannak olyan helyzetek, amikorez nem kivitelezhető.Ezért fontos, hogy ne zárkózzunk el, nem mondjuk

le teljes mértékben a kémiai szúnyoggyérítést. Vannak olyan esetek, plárvíz, vagy olyan időjárási körül-

mények, amikor a bĺológiai nem lesz elég hatékony. A szándéknyilatkozatban a hangsúly áttevődik a bio-

lógiaira, megmaradjon a kémiai is.

További hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

7 9 l 2022. (Y .25.| sz. Kt. határ ozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Du-
nakanyar Környezetvédelmi Egyesület által küldött szándéknyilatkozatot az alábbi módosítással, alá-
írja:
A Dunakanyar kultúrtáj, valamint az itt élő élőlények és az itt élő emberek egészségének védelme érde-
kében a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezésére, jelen szándéknyilatkozat aláírásá-
val a Dunakanyar onkormányzataival közösen fejezi ki szándékát, mely szerint, a jelenlegi központi _ Ka-
tasztrófavédelem által rendelt _ szúnyogirtás során kerĹiljon nagyobb hangsúly a biológiai szúnyogirtás
módszerére, az arra való átállásra és csak a szĺikséges minimális mértékben torténjen kémiai védekezés.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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15. Javaslat a Ka!áz Rft.2o2L. évi beszámolójának elfogadására
7 Ż/ 2022'(v'25. ) sz. e lőterj esztés

Tárgyalta Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

Dr. Göb] Richáľd polgármester: A gazdasági társaság vezetője beszámolt a kft.202l-es évéről, és a fo-

lyamatban lévő ügyekről tájékoztatást adott.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göb! Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

8ol2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dont, hogy a Kaláz Kft' Ügyvezetőjének a

gazdasági társaság állapotáró|, valamint a folyamatban lévő ügyekről szóló tájékoztatását elfogadja, és a
megtett intézkedéseket jóváhagyja. A gazdasági társaság 202L. évre vonatkozó beszámolóját 64 740 e Ft

mérlegfőösszeggel, - 3 487 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, iĺletve a beszámolóhoz kapcsolódó doku-
mentumokat a megismert formában jóváhaeyja.

Felelős: polgá rmeste r, a Kaláz Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnaI

16. Javaslat a Dolinai utcában három zártkerti ingatlan belterületbe csatolására
62 / 2022'(v'z5. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd poIgármester: Egy magán és két önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan belterületbe

vonását javasoljuk' A magántulajdonban lévő ingatlan méreteinél és elhelyezkedésénél fogva a területre

érvényes uÉsz előírásainak megfelelő, lakóházas beépítésre alkalmas foldrészlet. Az onkormányzat tu-

lajdonában lévő két ingatlan ,,kivett helyi közút" megnevezésű, szintén zártkerti ingatlanok. Művelésből

kivonásuk megtörtént.

Az előterjesztést a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

8Ll2022. (V.25.| sz. Kt. határozatz
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testÜlete a budakalászi3528/9 helyrajzi számú,925 m2 terĹj-
letű zártkerti ingatlant, a 3528h helyrajzi számú, 675 m2terÜletű, és a 3534/73 helyrajzi számú 245 m2

területű, természetben a Dolinai utcában található ingatlanokat belterületbe csatolását kezdeményezi.

^ 
3528/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásának feltétele, hogy a fekvésváltási eljárás költségeit a

tulajdonos vállalja. A belterÜleti becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az onkormányzat végzi el'
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17. Javaslat a Dolinai utca mentén található öt ingatlan belterületbe vonási eljárásának kezdemé-
nyezésére
68 / 2022.(v'25. ) sz. előte rj esztés

Tárgyalta: Telepí.ilésfejlesztésiés Kornyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Gĺibl Richárd polgármester: A Helyi Építési Szabályzat a Dolinai utca mentén található érintett 5 in-

gatla nt la kóházas övezetbe sorolja.

A Dolinai és a Telkes utcák álta| határolt tömbben a telkek településszerkezetileg megfelelő kialakítása a

korábbi évtizedekben megtörtént, azonban ennél az 5 teleknél több szabályozási vonal is elhelyezésre
került annak érdekében, hogy egy kedvező telekszerkezet létesüljön, a HÉSz-nek megfelelő kozterÜle-
tekkel.

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd po!gármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza_
vazattal az alábbi határozatot hozta:

82l2022. íV.25.) sz. Kt. határozat:
Budaka lász Város on kormányzat Képviselő-testÜlete a buda ka lászi

- 3523/49, helyrajzi számú, ].].80 m2 alapterületű, zártkerti művelés alól kivett,
- 3523/50, helyrajzĺ számú,185]- m2 alapterületű, zártkertiművelés alólkivett,
- 3533/1' helyrajzi számú, a) 400 m2 alaptertiletű, kivett hétvégi ház és udvar, továbbá b) 683 m'Ż

kert művelésiágú,
- 3533/2 helyrajzi számú, Io44 m2 alapterületű zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági

épĺ.ilet,
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- 3530/10 helyrajzi számú 949 m2 zártkerti művelés alól kivett terület és szerszámtároló
ingatlanok belterületbe csatolását kezdeményezi.
Az ingatlanok belterületbe csatolásának feltétele, hogy a még kert művelésben lévő terĹ]letrész műve-
lésbőlvaló kivonásának koltségeit, továbbá a fekvésváltásieljárás költségeit a tulajdonosok vállalják.
A belterÍ.jleti becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az onkormányzat végzi el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

18. Javaslat a Budakalász Erdőhát utca és Klisovác utca közti telekcsoport újraosztásának elfoga-
dására, i lletve belterí'iletbe vonási eljá rásána k kezdeményezésére
63 / 2022.(v .25. ) sz. előte rj esztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A Helyi Építési Szabályzat a Dolinai utca, Erdőhát utca és orom utca által

közrefogott területet szabadon ólló beépĺtési mód(l intenzĺv kertvórosias lakóterület övezetbe sorolja.

Ezen utcák belterületbe vonása már megtörtént, a mellettük elhelyezkedő telkek nagyobb része is már

bevonásra kerÜlt.

Az ügyben érdekelt tulajdonosokkal több egyeztetés tortént, melynek eredményeképpen létrejött a te-

lekcsoport új raosztása.

Az előterjesztést a TelepĹilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

83/2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testÜlete a Budakalász Erdőhát utca és a Klisovác utca kozötti
telekcsoport2022.január 5-én kelt, a határozat 1. mellékletét képező újraosztásitervezetével egyet ért,

azt elfogadja.
A Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a határozat 2. mel-
léklete szerinti Megállapodást az érintett telektombon belÜli ingatlanok tulajdonosaival kösse meg.

A Képviselő-testÜlet kifejezi a telektömbben lévő ingatlanok belterületbe vonásának szándékát, a belte-
rĺ.jletbe vonás tényleges megindításáról az aláírt Megállapodásban foglalt feltéteIek teljesülését követően
2 hónapon belÜl intézkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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19. Beszámolőa202L. évi helyi adóztatási tevékenységrőI
66 / 2022.(v .25' ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd po|gármester: A jogszabályi kotelezettségünknek eleget téve elkészítettük a helyi
adóztatási tevéke nység ről szóló beszá molót 2021'. év vonatkozásá ba n.

Az előterjesztést a PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

84l2o22. (Y.25.| sz. Kt. határozatz
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete a helyi adóztatásról szóló,2o2J.' évre vonatko-
zó beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20. Beszám olő a 2o2Í. évben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
67 / 2022.(v .25. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi SzolirJaritás és Htlmán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Jogszabály előírja, hogy a települési onkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak e|látásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít. Az értékelést a
képviselő-testĹilet általi megtárgyalást kovetően meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bĺzottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott_

sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászolás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:
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85/2022. (V'25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a telepÜlés 2021. évben végzett gyermekjóléti

és gyermekvédel mi feladataina k ellátásá ról szóló beszá molót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

21. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
7 3 / 2022.(v .25. ) sz. előte rj esztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göb! Richárd poIgármester: Jelen előterjesztés a Képviselő-testület 2021. december 15. és 2022.
április 27. közotti időszakban hozott határozatait és a végrehajtásukról szóló rövid beszámolót tartal-
mazza. A vizsgált időszakban 63 képviselő testtjleti döntés született, amelyek kivétel nélkül végrehajtásra
keri.jĺtek.

Az előterjesztést a PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

86/2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜ|ete a 2021, december 15. és 2022' április 27 ' ko-
zötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
FeleIős: polgármester

22. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hu!ladékgazdá!kodásiTársulás 2022, május 30.-i ülésé-
re előterjesztett napirendek megtárgyalásá ra

8I / 2022.(v .25. ) sz. e lőte rjesztés
Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Duna-Vértes Koze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa

2022. május 30.-ai ülést tart. Az előterjesztés tartalmazza azon napirendeket, melyeket a Társulási Ta-

nács elé terjesztenek.

Az előterjesztést a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
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Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslato-
kat.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

87l2o22. (Y.25.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a Duna-Vértes Koze Regionális Hulladékgaz-
dálkodásiTársulás Társulási Tanácsának 202L' évi zárszámadásáról szóló beszámolót elfogadja, és támo-
gatja annak Társulás általi elfogadását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

88/2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete támogatja, hogy a Duna-Vértes Koze Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszerben kezelt hulladékok után a Hulladékkezelési Díjat az Üzemeltető NHSZ
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a beszállításra kerÜlő hulladékok típusa szerint Vegyes
és szelektív hulladékáramokra megbontva a mindenkori hatályos kapudíj számításakor bemutatott ösz-
szegekben állapítsa meg és alkalmazza a mindenkor hatályos jogszabályokra figyelemmel' A Képvise-
lő-testÍ.]let támogatja, hogy a Társulás Tanácsa járuljon hozzá, hogy amennyiben a hatályos jogszabályok
lehetővé teszik, úgy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerbe 2022. évben be-
szállításra kerÜlő hulladékok után Üzemeltető a Hulladékkezelési Díjat legfeljebb az alábbi összegekben
állapítsa meg:
Vegyes hulladék: 23 676 Ftlt + ÁFA
Szclcktív hulladók: Lo4852 Ftlt | Á[A
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, O nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

89/2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa kérje fel a Társulás Elnokét, hogy külső szakértő cég bevonásával
vizsgáltassa meg a Tatabányai Regionális Hulladékkezelő Kozpont kapacitásinak hasznosítási lehetőségeit
a nem kozszolgáltatás körébe tartoző hulladékok kezelésének vonatkozásában. A szakértői anyagnak ki
kell térnie arra, hogy a szabad kapacitások hasznosítása milyen módon befolyásolja a közszolgáltatás
hosszútávú biztosítását. A Képviselő-testület javasolja, hogy a Tanács hatalmazza fel a Társulás Elnokét az
erre vonatkozó beszerzésieljárás lefolytatására, és a legjobb ajánĺattevővela szerződés megkötésére.
FeIelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testí.jlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

90/2022. (V.25.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Társulás Tanácsa a

KEHoP-3.2.1- 15-2016-00003 azonosító számú Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt elnevezésű pro-
jekt eszközeinek és építési munkáinak beszerzéséhez szÜkséges, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft.

által készített közbeszerzési dokumentációt jóváhagyja és hatalmazza fel a Társulás Elnokét, hogy a jó-

vá hagyó nyilatkozatokat alá írja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Gtibl Richárd polgármester: ElérkeztÜnk a nyilvános napirendi pontok végéhez. A nyílt napirendi
pontok végén lehetőségük van a képviselőknek feltenni kérdéseiket a jelentkezés sorrendjében.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett

Dr. Göbl Richárd polgármester: A nyilvános ülésnek vége, zárt tjlésen folytatja munkáját a képvise-

lő-testÜlet !
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