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Buda ka lász Város o nkormányzat Képviselő-testü letének
2022. iúnlus 13_án. (hétfő) 16:00 órakor

megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Polgármesteri Hivatal, tárgyalóterem

dr. Göbl Richárd polgármester
Nagel lstván alpolgármester
Forián-Szabó Gergely alpolgármester
Balogh Csaba képviselő
Dr. Váli lstván Frigyes képviselő
Rogán László képvĺselő
Tolonics lstván képvĺselő
Kóder Gycirgy képviselő
Rácz Miklós Benedek képvĺselő
Gazda Géza képviselő
Dr. Váli lstván Frigyes képvĺselő

dr. Deák Ferenc jegyző
Szeleczky Szilvia irodavezető
Nád Lilla csoportvezető

t

Muller Enikő jegyzőkönyvvezető



Napirendi pontok:

Nv íIt na pÍ re nd i pontok:

t, Javaslat a Sekrestyés utcai két építési telek értékesítésére vonatkozó pályázat eredményte-
lenségének megá|lapítására, és újabb pályázat kiírására

82/ 2022.(v l.13. ) sz. el őte rjesztés
Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

2. Javaslat pályázat nélküli helyiség bérbeadására
83 / 2022.(v l,L3. ) sz. e l őte rj esztés

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

Zárt napirendÍ pontok:

3. Javastat a ,,Patakpart ÁltaIános lskola megkcizelítését szolgáló úthálózat és lnfrastruktúra fej-
lesztés építés kivitelezése" tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárására
84/ 2022'(v l.13. ) sz. el őte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tele pÜ lésfej lesztési és Környezetvédel mi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
4. Javaslat az ,,OMSZK Parkban taláIható közterületi játszótér és fitnesz park felújítása, környe-

zetének rendezése" tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárására
85 / 2022.(vl'13. ) sz. előte rjesztés

Tárgyaĺta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

E|őterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
5. Javaslat a ,,Budakalász, Cseresznyés utca-Gyümölcs utca (cseresznyés u. - Bodza u.) közötti

szakaszának burkolat felújítás" tárgyában Iefolytatott beszerzési eljárás lezárására
86/ 2oŻ2.(vl.13. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tel e pÜ lésfej lesztési és Kornyezetvédel mi Bizottsá g

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Tisztelettel koszöntom az Ülésen megjelent képviselőket, a hivatal mun-

katá rsa it.

A jelenléti ív alapján megállapĺtom, hogy a 12 fős képviselő-testületből 10 fő jelent meg, az ülés határo-

zatképes.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását, kérem szavazza-

nak!

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi

pontokat.
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N o pĺ re nd ek tó rqva lósa :

N v ílt na pi re nd i pontok:

L. Javaslat a Sekrestyés utcai két építésa telek értékesítéséľe vonatkozó pályázat eredményte-
lenségének megállapítására, és újabb pályázat klírására

82l 2022'(v l.13. ) sz. e l őte rj esztés
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A Sekrestyés utca 3706/2 és a3706/4 hrsz. ingatlanok értékesítésére 3.

alkalommal írunk ki pályázatot.
A legutóbbi pályázat májusban lejárt és eredménytelenÜl zárult, Ęy újabb pályázat' kiírása szükséges
azonos induló vételár meghatározása mellett.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

Rogán lászló képviselő: A Bizottsági ülésen nem tudtam jelen lenni, és nem tudom, hogy elhangzott-e,

hogy lehet-e lejjebb vinni az árat?

Kóder György képviselő: Külön nem kerÜlt szóba, hogy csökkentsük az árat, az került szóba, hogy miután

Io% infláciő az országban, egyfajta árcsökkentést jelent valójában. Sok érdeklődő van, és azt reméljük,

hogy végül elkel.

Rogán László képviselő: A koltségvetésben benne Van, nem kevés összeg.

Kóder György elnök: A koltségvetés módosításakor kell azzal számolni, hogy nem biztos, hogy befolyik ez

az összeg.

Rogán László képviselő: Úgy próbáljuk meg piacképessé tenni, hogy az inflációt nem alkalmazzuk.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Még az év hátralevő részében van valamennyi időnk, és alkudozni

mindig jobb, ha felÜlről megyünk. Később, ha nem lesz vevő, akkor felĹil lehet vizsgálni az értékbecslést,
és ljj pályázatot kiírni. Az egyik telek oldalkerítése nagyon rossz állapotban van, megcsináljuk, már be is
nőtte a növényzet, ami részben kitakarításra került, illetve a gÉszrÜ-telepnél dolgozunk azon, hogy a

zavaró funkciókat, a zajhatással járó feladatokat onnan eltelepítsÜk, mert ez ronthatja az értékesítés
esélyeit.

Rogán László képviselő: Van lehetőség áttelepíteni?
Forián-Szabó Gergely alpolgármester: NézĹink olyan telephelyeket a lakatos munkák és a darálás az, ami

hangos, ahová át lehet telepíteni.

Tolonics lstván képviselő 16:07-kor megérkezik, így a Képviselő testületi tagok száma t'Lłőre módosul.

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

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:
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9412022. (Vr.13.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĹilete úgy dont, hogy a Budakalász Város onkor-
mányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/2 hrsz. alatti belterĹileti építési telek vo-

natkozásában az értékesítésére irányuĺó 3/Sekrestyés utca 3706/2 azonosítójú pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítja és egyben az újabb pályázati kiírásban az induló vételárat ismét 49.8Oo.ooo Ft + ÁFA,

azaz bruttó 63.246.000 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testi.llet felhatalmazza a polgármestert a370612
hrsz. ingatlan értékesítéséről szőló pályázat kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett pályázatok

Értékelő Munkacsoport útján történő feldolgozására. A pályázatok értékeléséről - az Értékelő Munka-

csoport javaslata alapján - a Képviselő-testÍ.ilet dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nagel lstván alpolgármester: Csak egy megjegyzés, hogy a kozelben kerÜlt nemrég értékesítésre egy

kicsivel nagyobb telek, egy kicsivel nagyobb áron, lgazából ez is alátámasztja, hogy annyira nincs ez el-

szállva. Valőszínű, hogy ha ez a kornyezet rendezett, akkor ennyit fog érni a telek. Pár hete egy elővásár-
lási jog kapcsán egy ilyen kérdés, ahol dönteni is kell majd, de látszik, hogy két magánszemély közott
ilyen áron torténne egy tranzakció.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 11 egyhangú lgen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

95/2022. (Vl.13.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dönt, hogy a Budakalász Város onkor-
mányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/4 hrsz. alatti belterületi építési telek vo-

natkozásában az értékesítésére irányuló 3/Sekrestyés utca 370614 azonosítójú pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítja és egyben az újabb pályázati kiírásban az induló vételárat ismét 49.8Oo.ooo Ft + ÁFA,

azaz bruttó 63.246.000 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testĹjlet 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 Munka-
csoport javaslata alapján - a Képviselő-testület dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász Város Onkormányzatának Képviselő-testülete 11 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

96/2022. (Vl.13.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a Sekrestyés utca 3706/2 és 3706/4 hrsz. in-
gatla nok értékesítési pá lyázatá nak Értéłelo Munkacsoportjába felkéri:
dr. Deák Ferenc jegyzőt Értékelő Munkacsoport elnökévé,
Nád Lilla pályázati referenst taggá,
Szeleczky Szilvia irodavezetőt taggá,
Varga Mónika Vagyongazdálkodási ügyintézőt taggá.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. Javaslat pályázat nélküli helyiség bérbeadására
83 / 2022.(v l.13. ) sz. e lőte rjesztés

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

Dr. Göbl Richárd polgármester: A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány és a Vidra sE 2022. januárban a

városvezetéshez címzett pályázati kérelmÜkben jelezték, hogy külső pályázati forrás, valamint TAo forrás
bevonásával közösen szeretnék befejezni a félkész épi.iletet. A pályázat sikeres vo|t, a beruházási keret
70%-a rendelkezésĹikre áll. A hiányzó 30%-os onrészhez (25,2 millió Ft) a Vidra SE az önkormányzattól
igényelt támogatást.
A Cserkészház emeleti szintjét és a köztes épÜletrészt jelenleg a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány
bérlője, a Netget Kft használja. Annak érdekében, hogy a kozcélú feladatokat ellátó Cserkészház beruhá-
zása elkezdődhessen, az Önkormányzat a vott Lenfonó területén lévő 40 m2-es épületrész pályázat kiírása
nélküli bérbeadását engedélyezi a Netget Kft részére.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

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

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 11 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

97l2o22. íVI.13.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete annak érdekében, hogy a közcélú feladatokat
ellátó Cserkészház félkész épületének befejezésére ĺrányuló - TAo-s és onkormányzati forrásból megva-
lósuló - beruházás elkezdődhessen, az Önkormányzat a Budakalász, Szentendrei út ]--3., Budakalász
1'29t/25 helyrajzi számú ].3.1 azonosítószámú 40 m2-es Lenfonó teri.lletén lévő épÜletrész pályázat kiírá-
sa nélküli bérbeadását engedé|yezi az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérbeadásának fe|tételeiről szóló I8/2oI8. (lX.27.) önkormányzati rendelet 4. s (3) bekezdés alap-
ján'
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

lő-testület!

F
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