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Napirendi pontok:

Zúrt napÍrendi pont:

1. Javaslat a ,,Közétkeztetés" tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárására
t1'5 / 2022'(vl. 29. ) sz. el őterjesztés

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

Nvílt napÍrendÍ pont:

2, Javaslat az intézményitérítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
tt6 / Ż022'(vl'29.) sz. el őterjesztés

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

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, az in-

tézményvezetőket, meghívottakat, a városi közosségi oldalunkon keresztĺ.jl Budakalász lakosságát.

A testületi Ülést a Polgármester úr elfoglaltsága miatt én vezetem

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a t2 fős képviselő-testületből L0 fő jelent meg, az ülés határo-

zatképes.

Forián-Szabó Gergely a!polgármester: Javaslom a napirendi pontok tárgyalását.

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását, kérem szavazzanak!

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

pontokat.

N a pi re nd e k tá rqval ása :

Nvílt napirendi pont:

2, Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
1'1'6 / 2022.(vl. 29. ) sz. előte rj esztés

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

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A Képviselő-testÜlet által elfogadott vállalkozói árajánlat alapján

elkészÜlt az intézményi térítési díjakról szóló onkormányzati rendelet módosítása, melynek 1.sz mellék-

lete változik azújszerződésben szereplő nettó nyersanyag norma + áfa szerint augusztus 7-től.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
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Fo riá n-Sza bó Gergely a l po lgá rmester: Va n -e ké rd és, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem volt

Forián-Szabó Gergely alpolgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotásijavaslatot

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

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testÜlete megalkotja az intézményi térítési díjakról szóló
19/2017 ' (lll.31.) onkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét.

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének t'4l2o22, (VI.3o.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szőlő L912017.(lll.31.) önkormányzatl rendelet módosításáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megha-
tározott eredetijogalkotói hatáskorben, a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi lll. törvénv 92/B.5 (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámÜgyi igazgatásról
szóló tobbször módosított 1997. évi XXXL. törvény 29. s (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi onkormányzatairól szólóŻ0Ľ', évi CLXXXIX. torvény 13' $-ban meghatározott fel-
adatkorében eljárva a kovetkezőket rendeli el:

1.S
Az intézményi térítési díjakról szóló Budakalász Város onkormányzat Képviselő- testĺ.jletének I9/2ot7
(llĺ.31.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

2.S
Ez a rendelet2022. augusztus 7-énlép hatályba.

Forián-Szabó Gergely
alpolgármester

alpolgármeste

dr. Deák Ferenc
jegyző

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A napirendi pont végére értÜnk. Köszönöm a képviselő-testület

munkáját, a rendkívÜli ülést 17:].5-kor berekesztem.

K.M.F.
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