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Az Ĺilés helve: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Jelen vannak: Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elnok
Gazda Géza bizottsági tag
Rácz Miklós Benedek bizottsági tag
Gera lstvánné külsős bizottsági tag
Bokory Gábor külsős bizottsági tag
dr. Hantos lstván külsős bizottságitag
Gubán Sándor külsős bizottsági tag

Meghívottak: Dr. Deák Ferenc jegyző

Forián-Szabó Gergely alpolgármester
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető
Szeleczky Szilvia irodavezető
Nád Lilla csoportvezető
Molnár Gábor beruházási i.igyintéző
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tavasolt ndpirend:

Nv ílt n a pi re nd i po ntok:

1. Javaslat védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet megalkotására
II2 / 2022.(v l.29 .) sz. e l őte rjeszté s

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bĺzottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság

Előterjesztő: Dr' Gobl Richárd polgármester

2. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet módosítására
I05 / 2022.(v l.Ż9 .) sz. e l őte rjeszté s

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság

Településfejlesztésĺ és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

3. Javaslat a Duna-Vértes Kłize Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésére előterjesztett
napirendek megtárgya lására
104 /2022.(v l'29' ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

4. Javaslat a ,,Hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátását" végző Vállalkozó kivá-
lasztására irányuló ktizbeszerzési eljárás megindítására és szakmai tartalmára
Io9 / 2oŻ2.(v l.29 .) sz' e l őte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Településfejlesztésĺ és Kornyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

5. Javaslat Budakalász Város önkormányzat2022. évi kiizbeszerzésitervének módosítására
t06 / 2oŻ2.(v l.29. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Te le p ti lésfejlesztésĺ és Ko rnyezetvéde l m ĺ Bĺzottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

6. Javaslat a Kőbányai út 15. számú ingatlanok esetében elővásárlási jog gyakorlásával kapcso-
latos dĺintésre
% l 2a22.(v l.29.) sz. e|őte rjesztés

Tárgyalja: Pénzĺ.igyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

7. Javaslat Budakalász otogltt' helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcso-
latos döntésre
94 l 2022.(v l.29.) sz. e lőterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság

Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

8. Javaslat Budakalász ot78ĺ246 helyrajzi számú ingatlan elővásárlásl jog gyakorlásáva! kap-
csolatos döntésre
95 / 2022.(v L 29. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Te le pü lésfej lesztési és Kö rnyezetvéde l m i B izottsá g

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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9. Javaslat Budakalász ot89|9 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakortásával kapcsola-
tos dłintésre
96 / 2022'(v l.29') sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Te le pü lésfej lesztésĺ és Ko rnyezetvéde l m ĺ Bizottsá g

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
10. Javaslat Budakalász t62Ll4 helyrajzi számú ingatlan elővásárlásijog gyakorlásával kapcsola-

tos döntésre
97 / Żo22.(v l,29.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédel mi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

11. Javaslat a Budakalász, Dolina utca 11.,3523ĺ65 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan belterü_
letbe csatolására
99 / 20ŻŻ.(v l.29') sz. e ĺőte rjesztés

Tárgyalja: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmĺBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

12. Javaslat a Budakalász, Gyümölcs utca 3066 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan belterületbe
csatolására
1'00 / 2022'(v l'29 .) sz. e lőte rj eszté s

Tárgyalja: Teĺeptilésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

13. Javaslat a Klenity városrész és a Csapás utca forgalmi rendjének megváltoztatása érdekében
tett intézkedésekre
98 / 2022'(v l.29 .) sz. e l őte rjeszté s

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmĺBizottság
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

14. Javaslat a Vasút sor forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatására
I03 / 2oŻ2. (v l.29 .) sz' e lőte rjesztés

Tárgyalja: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
15. Javaslat Budakalász, Vasút sor 1760 hrsz. ingatlanon lévő felépítménnyel kapcsolatos dön-

tésre (Jóléti Szolgálat Alapítvány)
1'1'I l 2022.(v l.29. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzügyiésGazdaságiBĺzottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
16. Tájékoztatás a fo|yamatban lévő pályázati projektekről

I08 l 2022.(v l.29.) sz. e lőte rj e szté s

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bĺzottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság

Társadalmĺ Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester
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Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. A rendes bizottságĺ Ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a bizottság 7 Íővel határozatképes'

Dr. Váli tstván Frigyes bizottsági e!ncik javasolja a L3. napirendi pontot ,,Javaslat a Klenity városrész és

a Csapás utca forgalmi rendjének megváltoztatása érdekében tett intézkedésekre" ].. napirendi pont-

ban tárgyalni.
A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal a napirend módo-

sítást elfogadta, Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének Rácz Miklós
Benedek bizottsági tagot bízza meg 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta l.

Módosított napirend:

1. Javaslat a Klenity városrész és a Csapás utca forga!mi rendjének megváltoztatása érdekében
tett intézkedésekre
98 / zo22.(v l.29') sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: TelepülésfejlesztésiésKornyezetvédelmĺBizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

2. Javaslat védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet megalkotására
1't2 l 20Ż2'(vl.29' ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottság

TelepÜ lésfejlesztésĺ és Kornyezetvédelmĺ Bĺzottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

3. Javaslat a közterĹileti térfigyelő rendszerről szóló rendelet módosítására
1,o5 / 2022.(v l.29. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság

Előterjesztő: Dr' Göbl Rĺchárd polgármester

4, Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális HulladékgazdálkodásiTársulás ülésére előterjesztett
napirendek megtá rgyalására
t04 / 2oŻ2.(v l.29' ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

5. Javaslat a,,Hóeltakarításlés síkosságmentesítésifeladatok ellátását" végző Vállalkozó klvá-
lasztására irányuló közbeszerzési eljárás meglndítására és szakmai tartalmára
I09 l 2022.(v l.29. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

6. Javaslat Budakalász Város önkormányzat2022. évi közbeszerzési tervének módosítására
t06 l Żo22.(v l.29. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr' Gobl Richárd polgármester

7. Javaslat a Kőbányai út 15. számú ingatlanok esetében e!ővásárlási jog gyakorlásával kapcso-
latos döntésre
93 l 2022'(v l'29.) sz' e lőterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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8. Javaslat Budakalász 0Lo9ltL helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcso-
latos döntésre
9 4/ 2022.(v l.29.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Te le pü lésfej lesztési és Ko rnyezetvéde l m ĺ Bizottsá g

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
9. Javaslat Budakalász oL78ĺ246 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kap-

csolatos döntésre
95 l 2022.(v l.29 .) sz' e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmĺ Bĺzottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

10. Javaslat Budakalász ot8919 helyrajzi számú ingatlan elővásár]ási jog gyakorlásával kapcsola-
tos döntésre
9 6 / 2022.(v l.29 .) sz. e lőte rjeszté s

Tárgyalja: PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejĺesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

11. Javaslat Budakalász t62Ĺĺ4 heIyrajziszámú ingatlan elővásárlásijog gyakorlásával kapcsola_
tos döntésre
97 / 2022.(v l.29'| sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzi.igyi és Gazdasági Bizottság

Te le pÜ lésfej lesztési és Kö rnyezetvéde l m i Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

12. Javaslat a Budakalász, Dolina utca 11.,3523ĺ65 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan belterü-
letbe csatolására
99 / 2022'(v l.29') sz' e lőte rjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

13. Javaslat a Budakalász, Gyümölcs utca 3066 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan belterületbe
csatolására
Ioo l Żo22.(v l.29 .\ sz. e l őte rj eszté s

Tárgyalja: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

14. Javaslat a Vasút sor forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatására
I03 l 20Ż2.(v l.29 .) sz. e lőte rj eszté s

Tárgyalja: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr' Gobl Richárd polgármester

15. Javaslat Budakalász, Vasút sor 1760 hrsz. ingatlanon lévő felépítménnyel kapcsolatos dön-
tésre (Jóléti Szolgálat Alapítvány)
tL1' l 2022'(v l,29 .) sz. e lőte rje sztés

Tárgyalja: PénzügyĺésGazdaságiBizottság
Településfejlesztési és Kornyezetvédelm i Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

16. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektekről
t08 / 2022.(v l'29') sz. e lőterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság

Társada lm i Szolida ritás és H umá n Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester
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N a pi re nd meató rava lása :

t. Javaslat a Klenity városrész és a Csapás utca forgalmi rendjének megváltoztatása érdekében
tett intézkedésekre
98 / 2022'(v l.29.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiés Kornyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a határozatĺjavas-
latot.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbĺ határozatot hozta:

5L / 2022. (v l.27 .| T RB határ ozat|
Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi határozatĺ javalatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testülete úgy dönt, hogy a Klenity városrész, valamint
a Csapás utca átmenő forgalmának korlátozása érdekében

- a Kántor utca (Apát utca és Téglási András utca kozötti szakaszára) mindkét irányból behajtanĺ
tĺlos, kĺvéve engedéllyel közlekedési rendet alakít ki,

- fix akadályokat helyeztet el a Sekrestyés és Kanonok utcák északi (Téglási András utcai) végé-
ben,

- fix akadályt helyeztet el a Káposztás közben, a körforgalom és a Csapás utca közti szakaszon, a

Csapás utcai kereszteződés közelében.
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a fentiforgalmi rend változáshoz szÜkséges
forgalomtechnikai eszközok (forgalmi rend változást előjelző táblák, zsákutca táblák) kĺhelyezését el-
rendelĺ.

A korlátozások bevezetése és a táblák kihelyezése az rij behajtási rendelet hatálybalépésével,2022'
október L-jével esedékes'

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

2, Javas|at védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet megalkotására
LtZ l 2022.(v l.29' ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Dr. Váli lstván Frigyes elnĺik: Számos lakosságĺ javaslat, észrevétel érkezett. Felkérem Rácz Mĺklós bi-

zottsági tagot az ĺsmertetésre.

Rácz Miklós bizottsági tag: Lenne egy módosító javaslat, ami érinti a céges üdÜlőterĺ.jleteket, Richter,

FőtávZrt-t, az ĺde látogatók ĺs igénybe vehessék a terÜletet. A telkek tulajdonosai és bérlői is ĺgényel-

hessenek behajtási engedélyt. Valamĺnt a sorompó használat azegész területre kiterjedjen.
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dr. Deák Ferenc jegyző: Múlt héten a rendelet tervezetet megküldtük az érintett társadalmi szerveze-
teknek, lakosoknak. Számtalan javaslat érkezett. A módosító javaslat ezekre választ ad. A bérlők Vonat-
kozásában szeretném kiemelni, hogy a haszonélvezetijogosultja, vagyonkezelésijog jogosultja is kap-
jon behajtási engedélyt. A duna-parti terĹjleteken a Vizig által kiadott vagyonkezelői szerződések jogo-

sultjaĺ ĺs be tudnak jutni a terÜletre. Érkezett olyan kérés, hogy a bérlőknek is teremtsi.ik meg a bejutást.
A bérlők alatt az ingatlan bérlőket is értjük és bizonyos ĺngatlanrészt bérlő, jellemzően hajótulajdonnaĺ
rendelkező, kikötőben tárolt és ott területrészt bérlő hajósokat ĺs beleértjÍ.ik. A kikötőben tárolt hajókra
bérleti szerződéssel rendelkező hajótulajdonosok is ide értendők. A Főtáv jogutódjától érkezett javas_

lat, a kivétel körbe javaslom beemelnia vállalati ijdÜlőket megközelítő járműveket. ők mentestjlnének
az engedély kérelmek alól. ldőszakos a bejutás az üdÜlőterület karbantartása céljából, és időszakosan
céges dolgozók csoportokban. A 3. javaslatot a Dunakalász Egyesí.ilet terjesztette be, a jelenleg kĺa|akĹ
tott rend szerint, ahhoz a sorompóhoz, amit korábban telepített az önkormányzat, megakadályozva az

átmenő forgalmat, telefonos hozzáférésre jogosultak a Kedves utcától délre lakó ingatlan tulajdonosok
azt kérték, mind a Lupa-szĺgetet képvĺselő egyesületi tagok, mind a Dunakalász EgyesÜlet tagok, hogy

a Lupa-szigeten és a Duna parton élők kapjanak hozzáférést a sorompóhoz.Ez azt feltételezi, hogy a

Lupa szigettől északra eső terrjlet -az most jelenleg sem esĺk korlátozás alá-az engedélyes kört ki kell
bővíteni. Jelezték, hogy egy nap 30-35 autó használja csúcsidőszakban a kikötőt' lngatlanonkét 2 en-
gedély és 4 vendégkártya hasznosítható. 2 engedéllyel rendelkező kikötő esetében azt jelentĺ, hogy 24
+48 engedéllyel rendelkeznének. Az adócsoport nyĺlvántartása szerint Ż00 adózó van a terÜleten, akik
bérleti szerződéssel rendelkeznek, és ők kapnának vendégkártyát, és meg tudják szabályosan kozelítenĺ
a kikötőt.
Gera lstvánné külsős bizottságitag: Hol parkolnak azokaz autók, akiknek hajó bérlete van? Az ellen-
őrzés hogy fog történni?
dr. Deák Ferenc jegyző: Az eddig kiadott tájékoztatóban is benne szerepel az,hogy a behajtási enge-

dély parkolásra, várakozásra nem jogosít. A Képviselő testÜlet kozútkezelői hatáskorben tud eljárni, azt

tudjuk rendeletben szabályozni, hogy ki az aki be tud hajtanĺ. A területen belülĺ parkolás más jogi ka-

tegória, mĺnt a kozúton történő várakozás a Kresz szabályai szerint' Felmerült, hogy parkolókat kellene
kialakítanĺ. Ez a rendelet nem a parkolást szabályozza. Elsősorban a telken belül kell a gépjárműveket

elhelyezni' Magasabb szintű jogszabályok rendezĺk ezt.

Gera Istvánné külsős bizottsági tag: Látszĺk előre a probléma.

Rácz Miklós bizottsági tag: A jelenlegi helyzethez képest jelentős változást nem hoz.

dr. Deák Ferenc jegyző': A vállalati üdülők üzemeltetői a gépjárműveket a saját telkÜkon belÜl helyezik
el. Közterületet nem fog terhelni.
Gera lstvánné külsős bizottsági tag: Nem lehet az engedélyre ráírnĺ, hogy parkolásra nem jogosít?

Rácz Miklós bizottsági tag: Jelenlegi látogatói kártyán rajta van. Ezt jó lenne átültetni az új kártyákra

is.

dr. Deák Ferenc jegyző: A rendelet tervezet melléklete tartalmazza a kártyák kialakítását.
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Célszerű lenne az ellenőrzés megkönnyítése érdekében informa-
ti ka i fej lesztést végrehajta ni, kia la kíta n i.

Dr. Váli lstván Frlgyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászólás, kérdés nem érkezett'

Dr. Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a módosító javaslatot.
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A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-

tal a módosító ĺndítványt elfogadta.

Dr. Váli lstván Frigyes elntik: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a rende|etalkotási
javaslatot.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, 0 nem, 1tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

s2 l 2022. (v l.27 .| T RB határ ozat|
Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi rendeletalkotási javalatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna-part és a Klenĺty vá-

rosrész forgalomkorlátozása érdekében megalkotja a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló
rendeletét.

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének ..'.l2022 (Vl.30.) tinkormányzati rendelete
a védett utakra tiirténő behajtás rendjéről

Budakalász Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat-
körében, valamint a közúti közlekedésről szóló ].988. évi l. törvény 34. s (2) bekezdésben és az utak forgalomsza-
bályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20lt984. (xll.2t') KM rendelet 2. 5 (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l. Fejezet
Álta l ó n os re n d e l kezé se k

A rendelet hatálya
1.9

(1)A rendelet területi hatálya Budakalász Város közigazgatásitertjletén belül az 1' mellékletben felsoro|t védett
utakra, útszakaszokra (továbbiakban: utakra) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezetre, aki a védett úton gépjárművet használ. A rendelet hatálya nem terjed ki a túlsúlyos gépjármű-

vekre.
A védett útra tłirténő behajtás általános szabályai

2.S
(1) Az 1. mellékletben felsorolt védett utakra behajtani kizárólag behajtási engedéllyel lehet.
(2) Azt 5 (1) bekezdésében szereplő önkormányzatitulajdonú utakra behajtási engedély nélkÜljogosult behaj-
tani:
a) a mentőszolgálat, a rendvédelmi szervek, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendészet, a pol-

gárőrség, a katasztrófavédelem, önkéntes tűzoltóság a büntetés-végrehajtási szervezet, az árvízvédelmi
védművek karbantartását, építését segítő gépjárművek, a hivatali szervek (polgármesteri hivatal, járási

hivatal, kormányhivatal) gépjárművei, a vízügyi és erdészeti szervek vagyonkezelői és erdőfenntartási fel-
adatokat ellátó gépjárművei, Duna-lpoly-Nemzeti Park lgazgatóság gépjárművei, a temetkezési szolgálta-

tók, egyházi jogi személy gépjárművei,
b) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműve,

c) területileg illetékes felnőtt- és gyermek háziorvos, védőnő, családsegítőszolgálat, házi segítségnyújtó és

idősgondozást ellátó önkormányzati alkalmazottak, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárművei,
d) a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemeltetési feladatokat ellátó gépjárművek,
e) postaigyűjtő- és kézbesítőszolgáltatás ellátó gépjárművek, betegszállító gépjárművek, valamint a város

terÜ letén működő idősotthon gépjárművei,

Í) étel-, személy- és csomagszállítást, távfelügyeleti szolgáltatást ellátó gépjárművek, vállalati üdülők mun-
kavállalóinak és vendégeinek gépjárművei, amennyiben úti céljuk igazolt módon az 1. mellékletben felso-
rolt védett utakra szól.

ll. Fejezet
Behajtási engedély

3.S
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I

(1) Behajtási engedélyre az az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező természetes személy jogosult, akinek ál-
landó lakcíme vagy tartózkodási helye az L. mellékletben felsorolt védett övezetekben Van, nem természetes
személyek esetében, akinek székhelye, te|ephelye vagy fióktelephelye ezen a területen van és képviselőjük, meg-
hatalmazottjuk érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

(2) Behajtási engedélyre jogosult továbbá az az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy, akinek állandó
lakcíme Vagy tartózkodási helye nem az 1". mellékletben felsorolt védett terÜleten van, de a rendelet által Védett
terÜleteken ingatlannal rendelkezik, és ezt tulajdoni lap másolat benyújtásával igazolja, valamint a haszonélvezeti
jog, vagyonkezelőijog jogosultja, illetve ingatlan, Vagy ingatlanrész bérlője, hatósági engedély alapján nyújtott
szolgáltatást szerződés alapján igénybe vevő személyek.

(3) A Kántor utcai védett övezetbe történő behajtási engedélyre jogosultak továbbá a 2. mellékletben meghatá-
rozott utcajegyzék alapján Klenity és Szentistvántelep városrészek érvényes vezetői engedéllyel rendelkező in-
gatĺantulajdonosaiés lakói. Szentistvántelep városrész ingatlantulajdonosai és lakói részére az,,Északi fél-elke-
rulő út" átadását követően már nem adható engedély.
(4) A Duna parti védett övezetbe behajtási engedélyre jogosultak továbbá a Dunapart védett övezetén kívüli
terÜlet valamint a Luppa-sziget érvényes vezetőiengedéllyel rendelkező ingatlantulajdonosaiés lakóia 2. mel-
lékletben meghatározott utcajegyzék alapján.
(5) Egyedi azonosítóval ellátott, ingatlanonként összesen kettő névre szóló és összesen négy vendégkártya ad-
ható ki az L. mellékletben felsorolt védett területeken belül, a védett területen kívülijogosultak pedig ingatla-
nonként két névre szóló behajtási engedélyt igényelhetnek, amit a 3' melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani. Hatósági engedély alapján nyújtott szolgáltatást szerződés alapján igénybe vevője további egy névre
szóló, egy évig érvényes behajtási engedélyre jogosult.
(6) További vendégek részére az ingatlan tulajdonosa, bejelentett lakója, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog
jogosultja, ingatlan, vagy ingatlanrész bérlője eseti behajtási engedélyt kérhet, 3000 Ft-os admĺnisztrációs díjért,
adott napra szóló érvényességgel,
(7) Duna parti védett övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező jogi személy számára tizleti
célú behajtási engedélyek adhatóak, vállalkozásonként és ingatlanonként két személy és négy vendég részére.
Ezen felül a vállalkozások ügyfelei, vendégei részére eseti engedély is kiadható az adott napra, alkalmanként és
gépjárművenként 3000 Ft-os adminisztrációs díjért a telken belüli szabályos parkolás biztosítása esetén.
(8) A Gát utcán a Kedves utcánál lévő sorompóhoz történő hozzáféréshez külön engedélyt kell kérni a Polgármes-
teri Hivataltól. A sorompó hozzáférésre a 2. melléklet Gát utcai sorompóhoz történő hozzáféréshez rendelt utcák
lakói, illetve ingatlantulajdonosaijogosultak ingatlanonként, lakcímenként két darab hozzáféréssel. A 2. 9 (2) be-
kezdésében mentességet élvező szervezetek gépjárművei is jogosultak hozzáférést igényelni a Polgármesteri Hi-
Vataltól.
(9) A behajtási engedélyhez kötött területeken a behajtási engedély birtokosának a gépjármű elhelyezését első-
sorban az engedélyre való jogosultság alapját képező ingatlanon belül kell megoldania'
(10) A forgalmi rend változásáróljelzőtábla kihelyezésével kell gondoskodni.

Ill. Fejezet
Behajtósi engedély elbĺrálása, formója

4.S
(1)Az 1. sz. melléklet védett övezeteihez tartozó behajtásiengedély, valamint a sorompó hozzáférés iránti kérel-
met személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun, cégkapun keresztül a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjesz-
teni a 3' melléklet szerinti formanyomtatványon az abban felsorolt dokumentumok csatolásával.

(2) A2' melléklet Klenity és Szentistvántelep városrészekhez tartozó jogosultak részére a behajtási engedélyt a
Polgármesteri Hivatal első alkalommal legkésőbb 2022, szeptember 30-ig megküldi. Ezt követően a (1) bekezdés-
ben és az 5. $-ban meghatározott módon kérelemre kerül kiadásra a behajtási engedély.

s.s
(1) A Polgármester a beérkezett kérelmeket 15 napon belül, az eseti behajtási kérelmeket 3 munkanapon belül
bírálja el. A behajtásiengedély l'orllláját a 4. melléklet tartallnazza. A jogosult a behajtásiengedélyt a gépjármű
szélvédője mogött köteles jól látható helyen elhelyezni, jogvita esetén ennek megtörténtét a jogosult igazolja. A
behajtási engedélyekről és a sorompó hozzáférésekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást Vezet, a frissített
nyilvántartást havonta ellenőrzés céljából az illetékes rendőri szerveknek megküldi.
(2) A behajtási engedély és a sorompó hozzáférés az azon feltÜntetett védett övezetre, védett útszakaszra szól,
természetes személyek esetében visszavonásig, vállalkozások számára egy évre érvényes. A behajtási engedély
és a sorompó hozzáférés érvényét veszti és visszavonásra kerül, ha a kérelmező állandó lakcíme, tartózkodási
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helye, az ingatlan tulajdonosa, székhelye, telephelye vagy fióktelephelye megváltozik, vagy a jogosultsága meg-

szűnik, Az itt felsorolt adatokban történt változást a behajtási engedély és a sorompó hozzáférés jogosultja hala-

déktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak,

a lejárt engedélyt köteles visszaadni'
(3) A vendégkártya kizárólag a jogosultságot megalapozó ingatlan megkcizelítése céljából használható fel'
(4) Behajtási engedély, vendégkártya, sorompó hozzáférés jogosulatlan, Vagy nem rendeltetésszerű használata

az engedély visszavonásával jár. A visszavonást követően újabb engedély kérelem három hónapig nem terjeszt-
hető elő'

lV. Fejezet
Átmeneti és Hatólyba léptető rendelkezések

6.S
(1) A behajtási engedély és sorompó hozzáférés iránti eljárás a 3. 5 (4), (5) és (s) bekezdés szerintijogosultaknak
díjmentes.
(2)A behajtásiengedély iránti kérelmeket2022.július 4łől lehet benyújtani.
(3) A korábban kiadott Duna parti engedélyek 2022' szeptember 30-át követő napon érvényüket vesztik'
(a) Az új forgalmi rend 2022. október 1. napjával kerül bevezetésre.
(5) A kiadott behajtási engedélyek és sorompó hozzáférések 2022. október 1. napjától érvényesek.

7.S
Ez a rendelet 2022. július 4-én lép hatályba'

Forián-Szabó Gergely
alpolgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Határidő: azonnaĺ
Felelős: bizottság elnöke

3. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet módosítására
tos / 2022.(v l.29,) sz. e lőterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: lsmertetĺ az előterjesztést.
Bokory Gábor külsős bizottságitag: Javaslat, hogy a HÉv beruházót tájékoztatni kell, és a kĺvitelezőt,
tervezőt is'

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető Ezek meglévő kamerák. A HÉV-nél az újonnan telepítendő ka-

merákat a tervük tartalmazza. Ettőlfüggetlenül az értesítést meg tudjuk kÜldeni. Egy joghézagot kÜsz-

öbolünk kĺ. Nem volt tisztázott, hogy a rendőrség kamerái Vagy az önkormányzaté.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Továbbihozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr.Válĺlstván Frĺgyeselnök szavazásra bocsátja a rendelet-
alkotásĺjavaslatot.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

53/2022. (Vl.27.) TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztésĺ és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képvĺselő-testÜletnek a lá bbi rendeletalkotási java latot:
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ...../2022. (....) önkormányzatĺ ren-
deletét a közterÜleti térfigyelő rendszerről szoló 12/2018. (Vll.3') onkormányzati rendelet módosítá-
sára
Budakalász Város önkormányzata Képviselő_testiiletének .../2022. (Vl. 30.) önkormányzati rende-

lete
a ktizterületi térfigyelő rendszerről szőló L2l2018. (Vl!.3.) számú rendelet módosításáról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvé ny 32' cikk (2) bekezdésében megha-
tározott eredetĺjogalkotói hatáskörben a közterÜlet-felÜgyeletről szólo 1999' évi LXlll. törvény 1. s (6)

bekezdésében, valamint a Magyarország helyĺ önkormányzatairól szóló 2011' évi CLXXX|X törvény 13.

5 (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.S
A kozterületi térfigyelő rendszerről szóló 12/2018 (Vĺl.3') önkormányzati rendelet ].' melléklete he-
lyébe az 1. melléklet lép.

2.S
Ez a rendelet2022.július 1-jén lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

Dr. Válĺ lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

A Településfejlesztésĺ és Környezetvédelmi Bĺzottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

54 l 2022. (v l.27 .| T RB határ ozat'|
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képvĺselő-testÜletnek alábbĺ határozatĺ javalatot:
Budakaĺász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az alábbi kozterÜleteken
térfigyelő kamerá k kerüljenek kihelyezésre:

Kálvária park (L-es kamera)

Kálvária park (2-es kamera)

omszk park játszótér és fĺtnesz park (1-es kamera)
omszk park játszótér és fitnesz park

omszk park játszótér és fitnesz park

Kántor u. - Téglási u'

Szentistvántelep HéV megálló Rendőrcjrs épÜlete (1-es kamera)

Szentĺstvántelep HéV megálló Rendőrörs épülete (2-es kamera)

Szentistvánteĺep HéV megálĺó Rendőrörs épülete (3-es kamera)

Szentistvántelep HéV megálló Rendőrörs éptilete (4-es kamera)
Táncsics M. u. 19.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

4. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésére előterjesztett
napirendek megtárgyalására
L04/2022.(vl'29.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

1T



Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászolás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozati javas-

latokat.

A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-

tal az alábbĺ határozatot hozta:

ss12022. Nt 27.) TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete támogatja, hogy a ,,Bicskei Hulladékfeldol-
gozó-folyamatos őrszo|gálat" tárgyú közbeszerzésĺ eljárást eredményessé nyilvánítsák, és a Duna-Vér-

tes Köze Regionális HulladékgazdálkodásiTársulás mĺndenkori koltségvetése terhére biztosítsák az el-

járás nyertesének kihirdetésre kerÜlő ajánlatában lévő ajánlati ár fedezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

5612022. Nl.27.| TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Teleprilésfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képvĺselő-testületnek alábbi határozati javalatot:

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testÜlete támogatja, hogy a Duna-Vértes Köze Regionálĺs

Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a ,,Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamotos őrszolgólať' tárgyú

közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné nyĺlvánítsa a Kbt. 73. 5 (2) be-

kezdése szerint, figyelemmel a bírálati lapok 8. pontjában foglaltakra:

a) Aiánlattevő neve: MADlSoN WoRLD Kereskedelmĺ, Szoleáltató Korlátolt Felelősségű Tár-
saság (vezető aiánlattevő)
Székhelve: j.035 Budapest Mĺklós Utca ]-3. 8' em.42.

b) Aiánlattevő neve: ''BlZALoM'' Vagvonvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Műkodő Részvénv-
vezető a ánl

Székhelve: ]-L45 Budapest Torontál Utca 34
c) Aiánlattevő neve: BLoC QUEST Személv-,Vagvonvédelmi és Magánnvomozói Kft. (vezető

aiánlattevő)
Székhelve: 4031 Debrecen Erőss Laios Utca ].5.

d) Aĺánlattevő neve: Főnix Securitv Kft (vezető aĺánlattevő)
Székhelve: L107 Budapest Mázsa Tér 2-6'

e) Aiánlattevő neve: Hill's Biztonság-Audit Szoleáltató Korlátolt Felelősséeű Társaság íyę:
zető aiánlattevő)
Székhelve: 6000 Kecskemét Felsőcsalánosi Út tsz/z

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnoke

A TelepĹilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:
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57 l 2022. (V l.27 .| TRB határ ozat:
Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testÜlete támogatja, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a ,,Bicskei Hulladékfeldolgozó-folyamatos őrszolgólať' tárgyú
közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyĺlvánítsa, az ajánlattevő ajánlatát
elfogadja, egyben a nevezett ajánlattevőt az eljárás nyertesévé nyilvánítsa, tekĺntettel arra, hogy ne-
Vezett ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot:
Ajánlattevő neve: Hjpnol Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (vezető ajánlattevő) Székhelye:
2243 Kóka, Szőlősor utca 7.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat_
tal az alábbĺ határozatot hozta:

58/2022. (Vl.27.) TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottsága elfogadásra
javasolja a Képvĺselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testĹ]lete az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft' 202Ż. évi bérleti díj fizetésĺ határidők átÜtemezésére vonatkozó kérését az alábbi
feltételek mellett tudja támogatni:

A Bérleti Díj ÜzemeltetésiSzerződés 5.1. a) pont szerintialap bérletidíj részének 3o%-át Üzemeltető
2022. július 31-ig fizeti meg - bérletĺ díj előlegként - a Megrendelő (a Társulás) részére, az alap bérleti
díj fennmarado70%-a a2022' év elteltével utólag esedékes, melynek fizetési határidejét 2023. au-
gusztus 1-5. napjában határozzák meg Felek azzal, hogy a tárgyévet (2022.) kovető év 60. napját követő
naptól a megfĺzetés napjáĺg (az átütemezés időszakára) az átĺ'itemezés kamataként a Ptk. 6:47 5 (2)

szerinti kamatot is megfizetnĺ tartozik.

A Bérleti Díj 5.1.b) pont szerinti rekultivációs és utógondozási céltartalék része a tárgyévet (2022')
követő év január 31-vel 30 napos fizetési határidővel volna esedékes, amelyet azonban jelen Megál-
lapodás szerĺnt Üzemeltető legkésőbb 2023. augusztus ].5. napjáig köteles megfizetnĺ azzal, hogy a
tárgyévet kÖvető év 60' napját követő naptóla megfizetés napjáig (az átÜtemezés ĺdőszakára) azát-
Ütemezés kamataként a Ptk.6:47 s (2) szerinti kamatot is megfizetni tartozik.

Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testĹilete felhatalmazza a Társulás Elnökségét a 2018.
július 4-én az NHSZ Vértes Vĺdéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel megkötött Üzemeltetési
Szerződés kapcsán a fentiek szerintĺ, a2022' évi bérleti díjra vonatkozó FizetésiÁtütemezési Megálla-
podás megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

5. Javaslat a ,,Hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátását" végző Vállalkozó kivá-
!asztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és szakmaitartalmára
L09 / 2022.(v l.29. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Nád Lilla csoportvezető: lsmerteti az előterjesztést.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?
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Hozzászolás, kérdés nem érkezett. Dr' Váli lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a határozatijavas-
latokat.

A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-

tal az alábbi határozatot hozta:

59 l 2022. (Y l.27 .| T KB határ ozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepÍJlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbĺ határozati javaIatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a ,,Hó-és síkosságmentesítés" címen, Buda-

kalász Város Önkormányzata által Budakalász városban a kozúti forgalom folyamatos bĺztosítása érde-

kében a hóeltakarítási és síkosság- mentesítési feladatok ellátását végző Vállalkozó kĺválasztására a

közbeszerzésekrőlszóló 2015. éviCXLlll. torvény Harmadik része szerĺnti nyílt kozbeszerzésieljárást ír

kĺ. A Képviselő-testrjlet a határozat mellékletét képező Hó-és síkosságmentesítés javasolt műszaki tar-

talmát elfogadja. A Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindĹ

tására, a nyertes ajánlattevőről a Képvĺselő-testÜlet dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

6. Javaslat Budakalász Város onkormányzat2022. évi közbeszerzési tervének módosítására
106 / 2022.(v l.29. ) sz' e lőterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Nád Lilla csoportvezető: lsmerteti az előterjesztést.

Dr. Váli lstván Frigyes elnĺik: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a határozati javas-

latokat.

A Településfejlesztésĺ és Környezetvédelmi Bĺzottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

60/2022. (V!.27.) TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képvĺselő-testtjletnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testÜlete az Önkormá nyzatŻo2Ż. évre vonatkoző koz-
beszerzési tervének ].. sz. módosítását - a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja. Fel-
hatalmazza a polgármestert az elfogadott módosított közbeszerzési terv Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerbe való haladéktalan feltöltésére'
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

7. Javaslat a Kőbányai út 15. számú ingatlanok esetében elővásárlásijog gyakorlásával kapcso-
latos döntésre
93 /Żo22,(v L 29.) sz' előterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
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TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Szeleczky Szilvia irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.
Dr. Váli lstván Frigyes elntik: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem érkezett' Dr. Válĺ lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozati javas-
latokat.

A Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

6tl2022. (V.27.| TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztésĺ és Környezetvédelmi Bĺzottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbĺ határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dönt - a tulajdonost képviselő ügyvéd
kérelmére -, hogy nem élaz elővásárlásĺjogával a2oII Budakalász, Kőbányai rit ]-5. szám 5L8 hrsz. és
51'B/A hrsz. alatti belterÜleti ingatlanok tekintetébe n, a 2022. május ].2-én kelt adásvételi szerződések-
ben rögzített 34.000.000 Ft-os illetve 73.000.000 Ft-os Vételárak mellett'
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

8. Javaslat Budakalász 0to9lt! helyrajzi számú ingatlan elővásárlásijog gyakorlásával kapcso-
!atos dtintésre
9 4 / 2022.(v l.29.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Szeleczky Szilvia irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozati javas-

latokat.

A Településfejlesztési és Kornyezetvédelmĺ Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbĺ határozatot hozta:

62 l 2022. (V l.27 .| TRB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testijlete úgy dont, hogy nem él az elővásárlásijogával
a Budakalász 0109/1-L helyrajzi számlj külterületi, természetben a madár utcák és a kőbánya közötti
ingatlan tekĺntetében, a 2022. április 4-én kelt adásvételi szerződésben rögzített 23.000 Ft-os Vételár
mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
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9. Javaslat Budakalász oL78/246 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kap-
csolatos döntésre
95 / 2022.(v l'29') sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Rĺchárd polgármester

Szeleczky Szilvia irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a határozati javas-

latokat.

A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

6312022. (Vt.27 ) TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi határozati javalatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képvĺselő-testÜlete úgy dönt, hogy él az elővásárlási jogával a

Budakalász 0178/246 helyrajzi számú krjlterÍ']leti, természetben az obuda utcától nyugatra található
ingatlan tekĺntetében, a 2o2Ż. áprĺlĺs 4-én kelt adásvételi szerződésben rögzített 36.000 Ft-os vételár
mellett.
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elő-
vásárlásijoggal élő nyilatkozatot az onkormányzat nevében aláírja'
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

10. Javaslat Budakalász ot89l9 helyrajzi számú ingatlan elővásárlásijog gyakorlásával kapcsola-
tos döntésre
9 6 l 2022.(v l.29.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelm ĺ Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Szeleczky Szilvia irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Hogy került a felépítményre az elővásárlásijogunk, úgy tudom,
hogy a foldterĹjleten volt csak.

Szeleczky Szilvia irodavezető: Most készült ez a változási vázrajz, jelenleg nĺncs kĹjlön lealapítva az

épület. A felépítményre kötöttek egy szerződést.
dr. Vá!i lstván Frigyes eln<ik: ltt lenne érdek, de nincs lehetőség. Kijlfoldön bevett dolog, hogy a víz-
partiterületekközösségitulajdonbanvannak,ésjólennehaahazánkbanisezlennea gyakorlat'

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a határozati javas-

latokat.

16



A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

64 l 2022. (v l.27 .| T KB határozat|
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztésĺ és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dönt, hogy nem él az elővásárlásijogával
a BudakalászoI89/9 hrsz-ú természetben a Lupa-tó dél-nyugati sarkában található, kÍ.ilterÜleti ĺngatlan
tekintetében, a 2021'. december 1-én kelt adásvételi szerződésben rögzített 300.000.000 Ft-os Vételár
mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

11. Javaslat Budakalász t62Ĺl4 helyrajzi számú ingatlan elővásárlásijog gyakorlásával kapcsola-
tos döntésre
97 l 2022.(v l.29') sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bĺzottság
Te le p ü lésfej lesztési és Ko rnyezetvéde l m ĺ Bizottsá g

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Szeleczky Szilvia lrodavezető: lsmerteti az előterjesztést. Ha lenne még egy telek, akkor a Káplán utcát
a Szentendrei útig ki lehetne vinni. Sajnos erre nincs lehetőség.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: A költségvetésben nincs mozgástere a városnak, hogy ingatlant vásárol-
jon. Képtelenség, hogy csak 2-3 családĺ ház megvásárlásra áll rendelkezésre forrás.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozatí javas-

latokat.

A TelepĹilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbĺ határozatot hozta:

65 l 2022. (v l.27 .| T RB határozat I

Budakalász Város Önkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dont - a tulajdonos kérelmére,- hogy
nem él az elővásárlásijogával a Budakalászt621'/4 helyrajzĺszámú, természetben a Káplán utca végén
találhatóingatlantekintetében,a2022,május20-ánkeltVételiajánlatbanrögzített 54.900'000Ft-os
vételár mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnoke

12. Javaslat a Budakalász, Dolina utca 11., 3523165 helyrajzi számú, zártkerti lngatlan belterü-
Ietbe csatolására
99 / Żo22'(v l.29.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Településfejlesztésiés Környezetvédelmĺ Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Sze!eczky Szilvia irodavezető: lsm e rteti a z e lőte rjesztést.
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Dr. Váli lstván Frigyes eInök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frĺgyes elnök szavazásra bocsátja a határozati javas-

latokat.

A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

66 l 2022. (Y l.27 .| T RB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbĺ határozati javalatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi 3523/65 helyrajzĺ számú, zárt-

kerti, természetben a Dolĺna utca ].].. alatt található ingatlant belterületbe csatolja'
A belterÍ.]letbe csatolás feltétele, hogy a fekvésváltási eljárás költségeit a tulajdonos vállalja.
A belterr]leti becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az onkormányzat végzĺ el.

Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

13. Javaslat a Budakalász, Gyümtilcs utca 3066 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan belterületbe
csatolására
t00 / 2022.(v l.Ż9 .) sz. e lőte rj eszté s

Tárgyalja: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBĺzottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Szeleczky Szilvia lrodavezető: lsme rtetĺ a z e lőte rjesztést.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frĺgyes elnök szavazásra bocsátja a határozati javas-

latokat.

A Telepĺ'ilésfejlesztésĺ és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

6712022. (Vt 27.) TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbĺ határozatĺ javalatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testÜlete a budakalászi 3066 helyrajzi számú, zártkerti, ter-
mészetben a Gyümölcs utcában található ingatlant belterületbe csatolja'
A belterĺ.jletbe csatolás feltétele, hogy a fekvésváltásĺ eljárás költségeit a tulajdonos vállalja.
A belterÜleti becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az onkormányzat végzi el.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

14. Javaslat a Vasút sor forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatására
I03 l 2022,(v l'29. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Rĺchárd polgármester

Szeleczky Szi]via irodavezető: lsmertetĺ az előterjesztést.
Gera Istvánné kü|sős bizottsági tag: Nem lehet ĺdőkorlátos megállni tilos?
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Szeleczky Szilvia irodavezető: Nem lehet tudni, hogy a kivitelező, hogy fejezĺ be a munkát, mikor szál-
lítják mondjuk a betont.
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Ha az út megrongálódik a szállítás miatt, akkor azt állják?
Szeleczky Szilvia irodavezető: Közútkezelői tulajdonosĺt kértÜnk.

Dr. Váli lstván Frigyes elntik: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Válĺ lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozatĺjavas-
latokat.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

68 l 2022. (Y l.27 .| TRB határozat z

Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztésĺ és Kornyezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbĺ határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testülete úgy dönt a Vasút sor egyirányú forgalmát a

Vasút sor 7. sz.2270 hrsz. ingatlan meglévő teherkapujától az Ady Endre utcáig tartó szakaszon ideig-
lenesen, az óvoda építés időszakára, de maximum egy évĺg kétĺrányúsítja' A forgalomtechnikaitáblázás
a kivĺtelező feladata'
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

15. Javaslat Budakalász, Vasút sor 1760 hrsz. ingatlanon lévő fe|építménnyel kapcsolatos dön_
tésre (Jóléti Szolgálat Alapítvány)
1-1't l Ż022'(vl.29. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Szeleczky Szilvia irodavezető: lsmerteti az előterjesztést. A PGB ülésen a határozatijavaslatbóljava-
solták kivenni a zárójeles részt'

Gubán Sándor kii]sős bizottsági tag: Ez azt jelenti, hogy a mostanĺ állapotot felméri az értékbecslő,
miközben a cserkészek egy másik állapotban vették ezt kezelésbe? Az elszámoláskor vita lesz belőle.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Most azt tudjuk megmondani mennyit ér most az ingatlan, mennyi a

készültségi foka, és hogy ki mennyit tett bele, azt ĺgazolják'

Gera lstvánné külsős bizottsági tag: Azt nem lehet beleírnĺ, hogy ezt a vitát nem vizsgáljuk.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Ha nem mondtuk ki, hogy vizsgálja, akkor nem kell vizsgáĺja.

dr. Deák Ferenc jegyző: A februári KT dontés során használatijog lett alapítva Cserkész Alapítvány és

a Vidra Alapítvány számára ].5 évre. A korábbi haszonélvezetijogot élvezők haszonélvezetĺjoga lejárt.

A Félútĺ ház felépítmény elszámolására a KT már akkor kötelezettséget vállalt, és ennek van most itt a

végrehajtása.

Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Még létezĺk az alapítvány?
dr. Deák Ferenc jegyzći: A TSZHB ülésén kérte az alapítványt, hogy az elmúlt 5 évre visszamenőleg a

beszámolókat nyújtsa be. Tartalmi megkötés nĺncs. A társ alapító az Urbs Pro Patĺente jelezte, hogy az

alapító feladatokat nem akarják gyakorolni. Alapító okĺrat módosítás érkezett.
Gera lstvánné külsős bizottságitag: Ha a cserkészek lesznek a kedvezményezettjei a további felhasz-

nálásnak, akkor miért az onkormányzattal kell elszámolnĺ a Jóléti Szolgálat Alapítványnak?
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dr. Deák Ferenc jegyzőz Az alapítványnak az alapítók felé beszámolási kötelezettsége van. A cserkész

alapítvány komoly összegeket nyert támogatásoktól. Az önkormányzat25 M Ft-al támogatta, és 1-5

évre használatĺ joga van' A tulajdonos továbbra ĺs az önkormányzat'
dr. Hantos lstván külsős bizottsági tag: Tulajdonjog rendelkezése szempontjábó| van jelentősége.

Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Településképi szempontból van jelentősége.

Gera Istvánné külsős bizottsági tag: A leendő városkozpont szempontjából is van jelentősége.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Továbbĺ hozzászólás, kérdés nem érkezett' Dr. Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-

tal az alábbi határozatot hozta:

69 l 2022. (V l.27 .| T KB határ ozat:
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testĹjletnek alábbi határozati javalatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testtjlete úgy dönt, hogy a Budakalász Város onkor-
mányzata tulajdonában lévő, Budakalász Vasút sor 1760hrsz-ú ingatlanon álló, félkész épÜlet (melyet

,,Félúti ház"-ként a Jóléti Szolgálat Alapítvány kezdett építeni, majd a Szentistvántelepi Cserkész Ala-
pítvány hozott tető alá)jelenlegi készÜltségĺ fokának és forgalmi értékének meghatározására ĺngatlan-

vagyon-értékelő szakértőt bíz meg.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete felhatalmazza a polgármestert a szakértő ki-

választását követően a szerződéskötés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

16. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektekről
Io8 / 2022,(v l.2 9. ) sz' előte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Társadalmĺ Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Gcjbl Richárd polgármester

Dr. Váli lstván Frigyes elncik: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőlás, kérdés nem érkezett. Dr' Váli lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a határozati javas-

latokat.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbĺ határozatot hozta:

70/2022. Nt 27.) TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi határozatĺ javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati projektekről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
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Több napirendi pont nem volt' Dr. Váli lstván bizottság elnöke megköszoni a bizottság munkáját' Az
ülést ].7:32 _kor bezárja'

K.M.F

U"^US- fr,Ą
ulłlí'

ĺru,
Dr. VáIi lstván Frigyes

bizottságielnök
Rácz Benedek

jegyzőkönyv-h itelesítő

üller ikő
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