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Buda ka lász Város Ön kormá nyzat Képviselő-testu letének
2022. augusztus 4_én, (csütörtök) 8:00 órakor

megta rtott rendkívü!i nyílt ü léséről

Polgármesteri Hivatal, tárgyalóterem

Nagel lstván a lpolgármester
Forián-Szabó Gergely alpolgármester
Balogh Csaba képviselő
Dr. Váli lstván Frigyes képviselő
Czĺnke Zsuzsanna képvĺselő
Tolonics lstván képviselő
Rácz Miklós Benedek képviselő
Gazda Géza képviselő
Máté lstván László képviselő

dr. Deák Ferenc jegyzć5

Szeleczky Szilvia irodavezető
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Dr. Sergyánné Kis Bernadett jegyzőkönyvvezető



NapirendÍ pontok:

Nvílt napirendi pont:

1. Javaslat a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet kiegészítésére
I17 /202z.(vlll.04.) sz. előterjesztés

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

Napirend tárgyalása:

Nyílt napirendipont:

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Tisztelettel koszontöm az ülésen megjelent képviselőket

A testÜleti Ülést a Polgármester úr elfoglaltsága miatt én vezetem.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 fős képviselő-testÜletből 9 fő jelent meg, az ülés határo-

zatképes.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Szavazásra teszem fel a nyílt napirendi pont elfogadását, kérem

szavazzana k !

Megállapítom, hogy a Képviselő-testi.ilet 9 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a na-

pirendi pontot.

Napirend tárąvalđsa:

Nvílt napirendÍ pont:

1. Javaslat a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet kiegészítésére
1'L7 /2022'(vlll.04.) sz. előterjesztés

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

Forián-Szabó Gergely aIpolgármester: A behajtási engedélyek ügyféli kérelemre kerülnek kiadásra, de a

Klenity és Szentistvántelep városrészekhez tartozó jogosultak részére a behajtási engedélyt a Polgár-

mesteri Hivatal első alkalommalŻo22' szeptember 30-ig megküldi az érintettek részére. Ennek teljesíté-
séhez a kozponti nyilvántartóból kell az adatokat megigényelni, melyhez szÜkséges a rendeleti felhatal-
mazás.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta
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Fo riá n-Sza bó Gergely a I polgá rmester: Va n -e ké rdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Amennyiben nincs, felolvasom a rendeletalkotásĺ javaslatot:

A Képviselő-testület megalkotja ą védett utakra történő behajtós rendjéről szóló rendelet kiegészĺtéséről
szóló rendeletét.

Budakalász Város önkormányzatának Képvĺselő-testülete 9 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
a rendeletet elfogadta.

Forián-Szabó Gerge|y alpolgármester: A napirendi pont végére értünk. Koszönöm a képviselő-testĺjlet
munkáját, az iilést 8 óra 11 perckor berekesztem.
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