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Budakalász Város Önkormányzat Településfejlesztésĺ és Környezetvédelmi Bizottsága
2022. szeptember !.9_én (hétfő) ts:zo órakor

megta rtott rendkívüli nyílt üléséről

Az [i!és helve: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Jelen vannak: Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elncjk
Gazda Géza bizottsági tag
Rácz Miklós Benedek bizottságitag
Máté lstván bizottsági tag
Gubán Sándor külsős bizottsági tag

Meghívottak: Dr. Deák Ferenc jegyző
dr. Körmöci Viktor beruházási ügyintéző
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tavąsolt napirend:

NvíIt napirendi pontok:

1. Javaslat a ,,Szentistvántelepi Szent lstván templom felújítása, előtető építése" tárgyában !e-

foIytatott beszerzésieIjárás lezárására, és Egyů.ittműködési Megállapodás megkötésére
Izt / 2022.(lX. 19. ) sz. előterjesztés

Tárgyalja: PénzÍ.igyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

z. Javaslat a Dolinai és Hegyalja utcák találkozásánál található 3530lt helyrajzi számú ingatlan
átminősítésére
1'I9 / 20Ż2.(lX. 19. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elniik köszönti a megjelenteket. A rendkívÜlĺ bizottságĺ ülést meg-

nyitja. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság 5 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfo-

gadta, Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének Rácz Miklós bizottsági

tagotbízza meg 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal.

N a pi re nd meqtá rava I á sa :

1. Javaslat a ,,Szentistvántelepi Szent lstván templom felújítása, eIőtető építése" tárgyában le-
folytatott beszerzési eljárás lezárására, és Együttműködési Megállapodás megkiitésére
12I / 2022'(lX. 19. ) sz' előterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Deák Ferenc jegyző: lsmerteti az előterjesztést.

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

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

latot.

A TelepÜ|ésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbĺ határozatot hozta:

7 Ĺ l 2022. (lX.t9.| T RB határ ozat'z
Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testĹ]letnek alábbi határozati javalatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testĹilete a beszerzési eljárást lezárő döntésében
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L' felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Budakalászi Szent lst-
ván Templom felújítás tervezésével, megvalósításával és finanszírozásával kapcsolatos fel-
adatok elvégzésének és együttműködésének szabályaĺt tartalmazó Budakalász-Szentĺst-
vántelepi Szent lstván Plébániával (továbbiakban: Plébánĺa) kotendő együttműködési meg-
állapodás aláírására.

2' Az egyÜttműködési megállapodásban rögzítettek alapján, Budakalász Város Önkormány-
zata, mint Ajánlatkérő által lefolytatott,,Szentistvántelepi Szent lstván templom felújítása,
előtető építése" tárgyú beszerzési eljárás eredményessége érdekében, Plébánia nettó
4'3t2.608 + ÁFA, azaz bruttó 5'477.o12,-Ft fedezetkiegészítést biztosít Önkormányzatszá-
mára.

3. A beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
4. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

Mészáros Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.)

SWlETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 1-3.)

5. Az eljárás nyertese: Mészáros Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.) nettó 29'35']''978,-
Ft +Áfa, azaz bruttó 37.Ż77.oI2,-Ft vállalási ár mellett.

6. A Képvĺselő-testtjlet felhatalmazza a polgármestert azeljárás eredményeképpen létrejövő
vállalkozási szerződés aláírására nyertes ajánlattevővel, miután a 2. pontban meghatáro-
zott fedezetkiegészítés összege rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

2. Javaslat a Dolinai és Hegyalja utcák találkozásánál található 3530ĺt helyrajzi számú ingatlan
átminősítésére
1't9 / 2022'(lX. 19. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: lsmerteti az előterjesztést.

Gubán Sándor kiilsős bizottsági tag: Összhangban van a Berdó kĺalakult állapotával

Dr. Vá!i lstván Frlgyes elniik: Van-e kérdés, hozzászólás?

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

A Településfejlesztésĺ és Környezetvédelmĺ Bizottság 5 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat_
tal az alábbi határozatot hozta:

72l2022. (Ix.19.) TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete úgy dont, hogy _ amennyiben a Pénztigyi és Gaz-
dasági Bizottság Telekalakítási Előszerződés és Telekalakítási Szerződés megkötéséről dönt - a 3530/1
helyrajzĺ számú 848 m2 terÜletű önkormányzati tulajdonú ,,kivett út" megnevezésű ingatlant átsorolja
forgalomképtelen vagyonból forgalomképes Vagyonná. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy - amennyiben a PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottság Telekalakítási Előszerződés és Telek-

3



alakítási Szerződés megkotéséről dcint - kezdeménYezze a 3530/1' helyrajzi számú 848 m2 terĹjletű on-
kormányzati tulajdonú ,,kĺvett út" megnevezésű terület használati módjának megváltoztatását ,,kivett
beépítetlen terület"-re.
Határidő: azonnal
Fele!ős: bizottság elnöke

Több napirendi pont nem volt. Dr. Váli lstván bizottság elnoke megköszoni a bĺzottság munkáját. Az
ülést 15:29 -kor bezárja

K.M.F

t^ł<^, ąlB
Dr. Váli lstván Frigyes

bizottsági elnök
Rácz M!klós Benedek

jegyzőko nyv-hite lesítő

er Enĺkő
jegyzőkönywezető

u
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