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Budakalász Város onkormányzat Képvĺselő-testületének
2022. október LZ-én, (szerda) 17:00 órakor

megtartott rendkívüli nyílt Üléséről

Polgármesteri H ivatal, tá rgyalóterem

dr. Göbl Richárd polgármester
Forián-Szabó Gergely alpolgármester
Nagel lstván alpolgármester
Czinke Zsuzsanna képvĺselő
Gazda Géza képviselő
Kóder György képviselő
Rácz Miklós Benedek képviselő
Rogán László képviselő
Tolonics lstván képviselő

dr. Deák Ferenc jegyző
dr. Papp Judit aljegyző
Szeleczky Szĺlvĺa irodavezető
Nád Lĺlla csoportvezető

L

M i.iller Enikő jegyzőkönyvvezető



Nąpirendi pontok:

Nvílt nopÍrendÍ pont:

Ĺ. Javaslat a védett utakra történő behajtás rendjéről szóIó rendelet módosítására
1'5o / 2022'(x.t2'| sz. e l őte rj esztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Te|epÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Zárt napirendÍ pontok:

2, Javaslat a ,,Hó-és síkosságmentesítés 2o22I23l24" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntések meghozatalára
t48 /2022'(x.I2.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Telepiilésfej lesztési és Környezetvédel mi Bizottsá g

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

3. Javaslat a Kalászi ldősek Klubja határozott idejű vezetői megbízására
1'49 / 2022.(x.IZ.) sz. e lőte rj esztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

4. Javastat Budakalász Város onkormányzatának tulajdonában álló 2011 Budakalász, Arany J. u.

3. sz. ingatlan tekintetében Lázár Dezső Péter jogcím nélküli lakáshasználó és adós jogerős la-

káskiürítési ítélet Végrehajtására irányuló eljárásban nyilatkozattételre
t5t/2022'(x.I2'| sz. e lőte rjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: Tisztelettel köszöntom az Ülésen megjelent képviselőket, a városi közos-

ségi oldalunkon keresztĺ.jl Budakalász lakosságát!

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 fős képviselő-testületből 9 fő jelent meg, az ü!és határo-

zatképes.

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását, kérem szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Képviselő-testÜlet 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi

pontokat.
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Napirend táreva!ása:



Nyílt napirendi pont:

Ĺ. Javaslat a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet módosítására
t50 / 2022'(x.I2.) sz. e lőte rj esztés

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

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Gcibl Richárd polgármester:
L. Javaslom a behajtási engedély nélkül behajtani jogosultak körét a szentistvántelepi és klenityi

városrészekben lévő bölcsődei, koznevelési, alapfokú művészeti, közművelődési intézmények és
pedagógiai szakszolgálat dolgozói részére is kiterjeszteni.

2. Javaslat érkezett arra vonatkozóan is, hogy a behajtási engedély nélkÜl behajtani jogosultak körét

a helyi önkormányzati (Budakalász Város onkormányzaton kívÜl a Német Nemzetiségi onkor-
mányzat és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat)választott tisztségviselők részére is terjessze ki a

rendelet.

3. Javaslom, hogy a Rendelet 2. melléklete (Jogosult utcák jegyzéke) Szentistvántelep vonatkozásá-

ban a Szent László kozzel, a Klenity vonatkozásában pedig a József Attila utca páratlan oldalával
egészüljon ki (mindkét közterület a Szentistvántelepi lskola körzetéhez tartozik).

Az előterjesztést a Pénztigyi és Gazdasági Bizottság és a TelepĹilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta, azzal, hogy a Pénztigyi és Gazdasági Bizottság a rendelet 2. s
(2) bekezdésének új h) pontjáról, amely az önkormányzati, nemzetiségi onkormányzati képviselők és

választott tisztségviselők behajtási engedély alóli mentességét indítVá nYozza, külön szavazást kért.

dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

dr. Gtibl Richárd polgármester: Megadom a szót Kóder György képviselőnek.

Kóder György képviselő: Az a szempont merült föl, hogy onkormányzati képviselők, akár települési akár
nemzetiségi önkormányzati képviselő esetében indokolt-e ilyen mentesség megadása. A bizottság tobb-
sége azon az állásponton volt, hogy nem indokolt, nincsenek olyan sürgős dolgok, amik ezt megalapoz-
nák, és nem vetne jó fényt a testÜletre, ha indokolatlanul előnyben részesítenénk onmagunkat. Ezért
javasolta a bizottság, hogy ne kerüljön bele a rendeletbe.

dr. Gtibl Richárd polgármester: Megadom a szót dr. Deák Ferenc jegyzőnek.

dr. Deák Ferenc jegyző: ATKB nemrég befejeződött ülésén a bizottság többsége nem támogatta a mó-

dosítási javaslat ezt a pontját.
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Dr. Göbl Richárd polgármester: Ezért először a h) pontról szavazunk! Kérem szavazzunk!



Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 0 igen, 8 nem, 1 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot E.L.V.E.T.E.TT.E:

L66 l 2o22. (X.LZ.| sz. Kt. határ ozatz
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete a védett utakra torténő behajtás rendjéről szóló

rendelet-tervezetben javasolja a h) pont megtartását.

dr. Göbl Richárd polgármester: Most a rendeletmódosítás egészéről szavazunk.

Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotásijavaslatot

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal az

alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete megalkotja a védett utakra történő behajtás

rendjéről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletét'

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének 24l2o22, (x. 13.) önkormányzati rendelete
a védett utakra történő behajtás rendjéről szőlő L5|2022.(Vl.30.) számú önkormányzati rendelet mó-

dosításáról

Budakalász Város Képviselő-testĺ'ilete az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

feladatkörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény 34. s (2) bekezdésben és az

utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szőlo 20/1984. (Xll.21.) KM rendelet 2. s
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.5
A védett utakra történő behajtás rendjéről szóló 1-5/2022. (vl' 30.) önkormányzati rendelet 2. 5 (2) be-

kezdése a következő s) és h) ponttal egészÜl ki:

[Az L 5 (L) bekezdésében szereplő önkormúnyzati tulajdonú utakra behajtósi engedély nélkül jogosult

behajtoni:l
,,g) a szentistvőntelepi és klenityi vőrosrészekben lévő bölcsődei, köznevelési, alapfokĹl művészeti,

közművelődési intézmények és pedagógiai szakszolgólot dolgozóinak gépjórm(ivei."
2.S

A védett utakra történő behajtás rendjéről szólő I5/2o22. (Vl. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

3.5
Ez a rendelet2022. október 14-én lép hatályba.

dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző
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dr. Göbl Richárd polgármester: A nyílt i.jlésnek vége, zárt ülésen folytatja munkáját a képviselő-testĺ.]letl

K.M.F

fr. /'
/r'

dr. Gäbl
polgár

r. Deák Fe
jegyző ,..b*
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egyzőkönyvvezető
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