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NapirendÍ pontok:

N v ílt na pi re nd i pontok:

t. Beszámoló Budakalász Város onkormányzat 2022, évi pénzügyi tervének o1.-o7. havi teljesĹ
téséről.
129 / 2022' (lx.28.\ sz. el őte rj esztés

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

2, Javaslat az önkormányzat2022. éviköltségvetésirendeletének 2,számú módosítására
I30 / 2022.(lx. 28.) sz. el őte rjesztés

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

3. Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokróI, valamint a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására
I44 / 2022'(lx. 28. ) sz. előterj esztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Üeyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
4, Javaslat általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú viIlamos energia és földgáz

energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások lefolytatására és Budakalász Város önkor-
mányzatánakŻo22. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítására
1'45 / 2o2Ż.(lx. 28.) sz. el őte rjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
5. Javaslat Településfejlesztés! koncepció elfogadására

133 l 2022. (lx.28.) sz. e l őte rj eszté s

Tárgyalta: Telepí.ilésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

6. Javaslat Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (sUMP) elfogadására
I41' / 2022.(lx. 28. ) sz. el őte rjesztés

Tárgyalta: Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

7. Javaslat Budakalász Város Kerékpárforgalmi Há!ózatl Tervének elfogadására
L39 / 2022'(lx. 28. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejĺesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

8. Javaslat a Város Környezetvédelmi Programjának elfogadására
1'34 / 2022'(lx.28') sz. e l őte rj esztés

Tárgyalta: TelepiilésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

9. Javaslat az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet módosítására
L43 / 2022'(lx. 28. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Tel e pĹi lésfej lesztési és Környezetvédel m i Bi zottsá g

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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10. Javaslat Budakalász 3001 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására és leszabáIyozására
1'27 / 2022'(lx. 28. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
11. Javaslat Budakalász 0L83lLL8 heIyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcso-

latos döntésre
1'31' /2022,(lx. 28. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tel e pÜ lésfej lesztési és Környezetvédel mi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
12. Javaslat Budakalász o58lz85 helyrajzi számú külterületi ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával

kapcsolatos dĺintésre
I28 / 2022.(lx. 28. ) sz. el őterjesztés

Tárgyalta: Településfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Pénztigyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
13. Javaslat a Sekrestyés utcai (370612 és 3706ĺ4 hrsz) ingatlanok értékesítésére vonatkozó pá-

lyázat lezárására, és újabb pályázat kiírására
1'22 / Ż022.(lx28.) sz. e l őte rj eszté s

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
14. Javaslat a Táncsics utca és a Budai út 54. számú ingatlan telekhatár rendezésére

I23 / 2022'(lx. 28. ) sz. e lőte rjesztés
Tárgyalta: Településfejlesztési ésKornyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

15. Javaslat a Gyümölcs utca3o7Lĺ2 helyrajziszámú zártkertiingatlan belterületbe csatolására
1'26 / 2022'(lx. 28. ) sz' e lőte rjesztés

Tárgyalta: TelepĹilésfejlesztésiésKornyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

16. Javaslat a Gyümölcs utca zártkerti ingat!anok belterületbe csatolására
1'37 / 2oŻ2.(lx. 28. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepüĺésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

17. Javaslat az onkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megálla-
podás fe!ülvizsgálatára, és az szmsz rendelet módosítására
125 / 2022.(lx. 28. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester
18. Javaslat a Csodabogár ovoda, Bö]csőde 2o2Ĺl2o22, nevelési évről és az ĺinkormányzatta! kö-

tött ellátási szerződések teIjesítéséről szóló beszámolójának elfogadására
1'38 / 2oz2.(lx. 28. ) sz. e l őterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr, Göbl Richárd polgármester
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19. Javaslat az onkormányzati onkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolójának elfogadására
1'36 / 2022'(lx. 28. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzi.igyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

20. Javaslat a2023. évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásra
1'32 / 2022. (lx'28.) sz' e l őte rj esztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
21. Javaslat a Budai út 26. és a Szentendreiút24. szám alatti ingatlanok pályázat nélküli ingyenes

használatba adására
L40 / 2022]lx28') sz. e l őte rj esztés

Tárgyalta: PénzÍ.igyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Üeyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
22. Jelentés a lejárt határidejÍí hatáľozatokról

I24 / 2022. (lx.28.) sz' e l őte rj eszté s

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

Zárt napirendÍ pontok:

23. Javaslat Budakalász Város díszpolgárának temetési költségéhez való hozzájárulásra
1'35 / 2022'(lx. 28. ) sz. el őterjesztés

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

24. Javaslat a ,,Budakalász Díszpolgára" és a ,,Budakalászért Emlékérem" díj odaítélésére
L42 / 2022.(lx. 28. ) sz. előte rjesztés

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

dr. Göb! Richárd polgármester: Szeretettel koszontöm az ülésen képviselő társaimat, az ülésen megje-

lent rendőr kapitány urat, a meghívottakat, a hivatali kollégákat!

A jelenléti ív alapján megáĺlapítom, hogy a L2 Íős képviselő-testületből 9 fő jelent meg, az ü!és határo-

zatképes.

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását, kérem szavazzanakl

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

pirendi pontokat.

dr. Göbl Richárd polgármester: A napirendi pontok megtárgyalása előtt a rendőr főkapitány úrnak adom

meg a szót.

Köszönöm, fontos, hogy a személyes kommunikáció kialakulhasson.20 évig szolgáltam Szentendrén,
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majd Ráckevén. dr. Turi-Kovács Áron Péter vagyok, tősgyökeres lakos, szentendrei. Rendészeti terÜleten

kezdtem, majd az első rendőrkapitányság vezetői megbízásomat kaptam. A legfontosabb, hogy az infor-

máció áramoljon, és továbbítsa mindenki a területe felé, amit képvisel. Fontos, hogy beérkezzenek az

információk, mi azt összesítjĹik, rendszerezzÜk, statisztikát készítÜnk, és ez alapján tudunk dontéseket

hozni, és fókuszpontot állítani. Vannak gondok, de a lényeg, hogy a nagyobbakra tudjunk fókuszálni. Kö-

szonom a lehetőséget, és bízom benne, hogy a polgármester lJrral a szemé|yes egyeztetéseket is meg

tudjuk ejteni.

Napirend tárgyalása:

Nyílt napiľendi pontok:

Ĺ. Beszámo!ó Budakalász Város önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének 01.-07. havi teljesĹ
téséről.
I29 / 2022.(lx. 28. ) sz. előterjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: A beszámoló januártól júliusig tartalmazza a bevételek, kiadások,
finanszírozási műveletek teljesülésének a tervezett előirányzathoz viszonyított alakulását.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

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

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 9 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

138/2022. (lX.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dont, hogy az Önkormányzat és intézmé-
nyei2022.01'-07. havi gazdá|kodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település pol-
gármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló Ż0L1". évi CXCV. torvény 87.5. h/
bekezdésében, valamint az államháztartási torvény végrehajtásáról szóló 368/2ot7. (Xll.31.) számú
Korm. rendelet és az azt módosító 41'3/2012 (Xll.29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Javaslat az onkormányzat2022, évi költségvetésirendeletének 2.számú módosítására
1'30 / 2022.(lx,28') sz. e l őte rj eszté s

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
dr. Göbl Richárd polgármester: A költségvetés módosításának indoka az energia- és üzemanyagárak
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emelkedése miatt fellépő 2022. évi várható többletkiadások fedezete, valamint a kozponti költségvetés-
ből kapott támogatások, pályázati bevételek és előirányzat-változások rendeleten torténő átvezetése.
Ezeken túl a bizonytalanabb gazdasági környezet miatt a koltségvetési tartalékok növelése is szĹikségessé
vált.

A rendeletÜnket kiegészítettÜk a nyugdíjas csomagok kiosztásához szÜkséges adatigényléssel, melyet a

Nyugdíjfolyósító lgazgatóság időközben pontosított. Javaslom ezzel együtt elfogadni a rende-
let-tervezetet, és a határozati javaslatot.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

Hozzászólás' kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotási ja-

vaslatot a fenti kiegészítéssel.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testĹjlete 9 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat2022' évi költségveté-

sé ről szóló rend eleté ne k módos ítá s áról szóló ön kormá nyzati re nd eletét.

Budakalász Város onkormányzata Képviselő_testületének 20l2022. (lx. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat2022. évi költségvetéséről szóló5l2o22. (ll. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő_testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott ere-
deti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1.0
Az onkormányzat2022' évi költségvetéséről szóló 5/20Ż2' (ll.24.) önkormányzati rendelet 2. 5 (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az államháztartásról szóló 20tt. évi
CXCV.tv (továbbiakban: Áht.1 23. 5 (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásra Budakalász Város Önkormányzata
a) 2022. évi koltségvetésének tórgyévi kĺadósĺ főosszegét 3.975.476.663,- forintban,
b) 2022' évi koltségvetésénektórgyévi bevételifőösszegét 3.144.130.095,- forintban állapĺtja meg az 1. szómú

melléklet alapjón'
(2) A tárgyévĺ költségvetési bevételek és kiadósok különbozeteként megállapĺtja a hiány osszegét 777.346.568,-

forintban. A köItségvetésben tervezett tórgyévi költségvetésĺ bevételek, és tórgyévi kiodósok kozotti egyensúlyt a
koltségvetésben ąz előző évi 810.081.947,-forint költségvetési maradvdny, a lekötott betét lehelyezés és megszün-
ťeťés 1.650.000.o}o,-forint és a finanszírozósi kiadósok 38.7 j5.379,- forint különbozete teremti meg"

2.0
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022' (ll. 24.| önkormányzati rendelet 5. 5 (8) bekezdése he-

lyébe a következő rendelkezés lép;

,,(8)A Képviselő-testület a kiadások között 146.385.982,- Ft működési tartalékot és 335.397.014,- Ft felhalmozási
tartalékot állapít meg, melyet a 17. melléklet részletez."

3.9
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll.24.) önkormányzati rendelet 11. 5-a a következő (11)

bekezdéssel egészül ki:

,,(7I| Budakalász Vóros onkormónyzatának személyi juttotós és munkaadói járulék soron megtervezett nyugdíjos
csomog kiadósi előĺrónyzat ą budąkolászĺ állandó és folyósĺtási cĺmmel rendelkező nyugellótósban és nyugdĺjszerĹi
ellátósbon részesülők természetben juttotott támogatósa. Az onkormónyzot a budakolászi óllandó és folyósĺtásĺ
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cĺmme! rende!kező nyugdĺj- vagy nyugdíjszer(i ellótósban részesülő óltampolgárokat a Magyar Államkincstór Nyug-

dĺjfolyósĺtó lgazgatósóg nyĺlvóntortósa, igazolóso alapján évente egy alkalommąl hivotalból természetbeni tómo-
gatásban részesĺti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgórmestert, hogy a budakalószi óllandó és folyósĺtósi
címmel rendelkező nyugellátósban és nyugdĺjszerű ellótósban részesülők részére hivotalból évente egy alkalommal
nyújtott természetbeni tómogatás megállapĺtásq érdekében a Magyar Áltamkĺncstór Nyugdíjfolyósĺtó lgazgatóság
ny i lvó nta rtó s óból o d otot i g é nye lje n."

4.5
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24') önkormányzati rendelet ]_4. 5 (3) bekezdése

helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az óltalónos tartalékként nevesĺtett ,összegből (t46.385.982,- Ft) o Polgármester jogosult a koltségvetésben
szereplő felújĺtási és beruhózósijogcĺmek kiegészĺtésére, omennyiben a költségvetésben biztosĺtott keretösszeg nem

nyújt fedezetet a fetadat elvégzésére. E döntéseiről a Képviselő-testületnek negyedévente ktiteles beszámolnii."
s.s

(1) Az onkorm ányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022' (ll. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyé-

be az 1. melléklet lép.
(2) Az onkormányzat 2022, évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll.24.| önkormányzati rendelet 2. melléklete helyé-

be a 2. melléklet lép.
(3) Az onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll' 24.| önkormányzati rendelet 3. melléklete helyé-

be a 3. melléklet lép'
(4) Az Önkorm ányzat 2022' évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll' 24'\ önkormányzati rendelet 4. melléklete helyé-

be a 4. melléklet lép.
(5) Az onkormányzat 2022. évi költségvetésé ről szóló 5/2022. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyé-

be az 5. melléklet lép.
(6)Az onkormányzat 2022, évi költségvetéséről szóló 512022. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyé-

be a 6. melléklet lép.
(7)Az Önkormányzat2022. évi költségvetésérőlszóló5/2022. (ll.24.)önkormányzati rendelet 7. melléklete helyé-

be a 7. melléklet lép.
(8) Az onkorm ányzat 202Ż' évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24.| önkormányzati rendelet 8' melléklete helyé-

be a 8. melléklet lép.
(9) Az onkorm ányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 512022. (ll.24.) önkormányzati rendelet 9' melléklete helyé-

be a 9' melléklet lép.
(10) Az onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll.24.| önkormányzati rendelet 10' melléklete he-

lyébe a 10' melléklet lép'
(11) Az onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 2Ą.) önkormányzati rendelet 11. melléklete he-
lyébe a 11. melléklet lép'
(t2) Az Önkormányzat2022. évi kciltségvetéséről szóló 5/2022. (ll. Ż4.| önkormányzati rendelet 12. melléklete he-
lyébe a L2. melléklet lép.
(13) Az onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24'| önkormányzati rendelet 13. melléklete he-

lyébe a 13. melléklet lép.
(].a) Az onkormányzat 2022' évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24') cinkormányzati rendelet 14. melléklete he-

lyébe a 14. melléklet lép'
(15) Az onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. |ll. 24') önkormányzati rendelet 15. melléklete he-

lyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll.24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete he-

lyébe a 16. melléklet lép.
(L7) Az onkormányzat 2022' évi költségvetéséről szóló 5/2022' (ll. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete he-

lyébe a 17' melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/202Ż. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete he-

lyébe a 18. melléklet lép.
6.9

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.
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dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Dr. Gcibl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

139/2022. (lX.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dont, hogy 2022. évben is gondoskodik a

budakalászi nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesĹjlők évi egyszeri természetbenijuttatásáról,
élel miszercsomagok kiosztásá ró|.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17:18-kor megérkezik dr. Váli lstván Frigyes képviselő, így Képviselő-testületi tagok száma 10 főre
emelkedik.

3. Javaslat a telepiilési támogatásokról, egyes szociális el!átásokról, valamint a gyermekvédelem
helyi rendsz eréről szóló rendelet módosítására
I44 /2022.(lx.28. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: 2022. augusztus 1. napjától a lakossági villamosenergia és földgáz érté-
kesítési árak jelentősen megemelkedtek, mely változás kÜlönösen nagy terhet ró sok budakalászi lakosra,

családra. Annak érdekében, hogy a fűtési szezon alatt az áremelés miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerü-

lőknek segítséget nyújtson az onkormányzat, a rendeletben több módosítás bevezetését is szükségesnek
tartjuk. Többek között a már meglévő lakásfenntartási támogatás esetében a jogosultak körének bővíté-
sét és a támogatási összeg emelését, valamint új, rendkívüli rezsitámogatás bevezetését is.

Az előterjesztést a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra java-

solta. A PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság javaslatot tett, mely szerint a rendelet szovege terjedjen ki a

feltöltőkártyás mérőóra használókra is. A kérdést megvizsgálva a rendeletben megjelölt fogyasztói kor

kiterjed azelőre fizetős gázmérőI használókra is.

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

Nagel lstván alpolgármester: Ezzel a módosítással a korábbi max. L0.000,-Ft-os lakásfenntartási támo-
gatás a rezsitámogatással kiegészülve most havi 30.000-Ft-al tudja támogatni azokat akik rászorulnak.

Eddig szociális tÜzifa támogatást adtunk, ez a kozterületen kivágott elszáradt fák kiosztását jelentette.

Fontos, hogy ezen felÜl is tudjunk adni, aki nem gázzal vagy árammalfűt, azok is egy jelentősebb hozzá-
járulást kaphassanak. 6 havi járandóság helyett egy összeg, 90.000-Ft-os támogatást jelent. Ez jelentős

támogatást jelent.
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További hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göb! Richárd polgármester szavazásra bocsátja a rendeletal-

kotási javaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜ|ete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbĺ rendeletet hozta:

A Képviselő-testület megalkotja a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének módosításáról szólő rendeletét.

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének 27l2022. (lx'29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
Ĺ6l2021'. (Vll.02.} önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32' cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló iggg. évi lll, törvény ĺ.5 (2)

bekezdésében, 26. 5-ában, 32' s (3) bekezdésében, 45, $-ában, és a L34lE.S-ában, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997' évi XXXI. törvény 18' 5 és 29. $-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20tt. évi CLXXX|X törvény 42. s I' pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva, a következőket rendeli el;

1.5
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamĺnt a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
16/20ŻL (Vll.2.)önkormányzatirendelet 2. $ (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés łép:

,,(2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket, Budakalász Város önkormányzat Képvise-
lő_testLilete a lL,74., t5., 17., t8/^.,20.,2!.,22.,23. $ tekintetében Budakalász Város Polgármesterére ruházza
át."

2.S
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
t6/202t. (Vll.2.)önkormányzatirendelet 3. s (1)bekezdése a kovetkező i)ponttalegészül ki:

( pé nzbe l i te l e p ü l ési tá mogató so k)

,,i) rendkívüli rezsitámogatás"

3.S
A telepÜlési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
76/202L. (Vll.2.) önkormányzati rendelet 7. 5-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

,,(10) A 18/A. s szerinti kérelmező a szolgáltatóval szerződésben álló fogyasztó, akinek a nevére a közüzemi számla
kiállításra került."

4.S
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
t6/202t' (Vll'2.) önkormányzati rendelet 8. 5-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. S
A pénzbeli és a természetbeni szociális támogatások -kivéve a rendkívtili települési támogatást, az eseti rendkívüli
települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a táboroztatási
támogatást, a védőoltások támogatását, a temetési segélyt, a rendkívüli rezsitámogatás és a tűzifa támogatást - a
támogatás jogcímétől függetlenül negyedévente egy alkalommal állapíthatók meg."
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A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
t6/2027' (Vll.2.) önkormányzati rendelet 18/A. 5-al egészül ki:

,,Rendkívüli rezsitámogatás
18/A. S

(l) Rendkĺvüli rezsitómogatós óllapítható meg onnak a fogyasztónok/kérelmezőnek, akinek csalódjóban az egy főre
jutó havi jövedelem oz öregségi nyugdĺj mindenkori legkisebb összegének 350 %-ót, egyedül élő vagy egyedülálló
esetén 400 %-ót nem haladja meg, és nincs vagyona,
(2| A tdmogatós mególlapĺtósának feltétele, hogy
a) a fogyasztó a tómogatós igénylésekor igazolja, hogy a kérelem benyújtósdt megelőző 1 hónopban kiállított

közüzemi (villamosenergia, földgóz) szómla alapjón versenypiaci költségeket tükröző óron jogosult igénybe
venni o szolgáltatást, vagy

b) kérelmező kifejezett nyilatkozato olapjón f(Ítésként csak szilárd tüzelőonyaggal működő fűtőberendezést
használ'

(3\ A támogatás osszege háztortásonként a (2) bekezdés a) pontja esetében 15.000.-/hó, o (2) bekezdés b) pontja
esetében egyszeri 90.000'- Ft'
(4| Atómogotdsi osszeg a kérelembenyújtás hónapjónak 1. napjától állapĺtható meg 2023. mórcius 37. napjáig
(5) Atómogotás mególlapĺtáso esetén az összeg egy osszegben kerül ótutolósra vagy postai úton kifizetésre.
(6) A kérelem elutasĺtósánok van helye, ho a (2) bekezdés o) pontjóban megjelolt feltételek igazolóso nem vąlósult
meg."

6.S
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
!6/202L' (Vll.2.) önkormányzati rendelet 19. s (1)_(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek;

,,(1-) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi
jcivedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3o0%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 350
%-átnem haladja meg, és nincs vagyona.
(2) A lakásfenntartási támogatást a tárgyévre kell megállapítani, egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint havi

4.000.-Ft és nem lehet több mint havi 15'000.-Ft'
(3) onkormányzati tulajdonú bérlakás esetében a támogatás elsősorban a lakbérhátralék összegének csökkentésé-
re, Vagy a lakbér összegének csökkentésére fordítható, másodsorban a kérelem benyújtását megelőzően három
havi közüzemi számla alapján a közüzemi díj és díjhátralék csökkentésére fordítható'"

7.S
Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Göbl Richárd
polgármester

Dr. Deák Ferenc
jeeyző

4, Javaslat általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási cé!ú villamos energla és földgáz
energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások lefolytatására és Budakalász Város onkor-
mányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítására
1'45 / 2o2Ż.(lx. 28. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: A Kormány döntésével az onkormányzatokat bizonyos esetekben kizárta
az Egyetemes Szolgáltatási korből, így az onkormányzatoknak is kötelezően versenypiacról kell energiát
beszerezniÜk január 1-től. Minden végső menedékes, illetve a már Versenypiacon lévő fogyasztási helyek
vonatkozásában, ahol a versenypiaci szerződés lejár év végén és az energia éves összköltsége meghaladja
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a koz besze rzési é rté khatá rt, koz besz erzési eljár ást szü kséges lefolytatn i

Az eĺőterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság és a Teleptilésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizott-

ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

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

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Gtibl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĹilete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

t40l2o22. (lX.28.) sz. Kt. határozat:
Buda ka lász Város Önkormányzatá nak Képviselő-testülete

L Felhatalmazza a polgármestert az általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villa-

mos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására, a csoportos beszerzés kere-

tében, a nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dont.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földgáz energia beszerzése tárgyú közbe-

szerzési eljárás megindítására, a csoportos beszerzés keretében, a nyertes ajánlattevőről a Kép-

viselő-testÜlet dönt.

3. ,,Budakalász Város Önkormányzatának2022. évre vonatkozó kozbeszerzésitervének 2' sz. módo-
sítását - a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja.

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 3' pontban elfogadott módosított kozbeszerzési terv
Elektroni kus Közbeszerzési Rendszerbe va ló ha ladéktala n feltoltésére.

Felelős:polgármester
Határidő: azonnal

5. Javaslat Településfejlesztési koncepció elfogadására
I33 / 2022.(lx. 28. ) sz. el őterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az onkormányzat 2O2O novemberében döntött arról, hogy megindítja a

telepi'ilésrendezési eszközok felülvizsgálatát, melynek során új Telepiilésfejlesztési koncepció készült. A
településfejlesztési koncepció a város hosszú távú, 15-20 évre szóló stratégiai dokumentuma, amely
meghatározza a telepÜlés fejlesztésének fő irányait, és egyúttal keretet biztosĺt a gazdasági, társadalmi,
valamint a természeti és épített kornyezeti célkitűzések teljesítéséhez szÜkséges beavatkozások végre-
hajtása számára'

Az előterjesztést a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

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

Hozzászolás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.
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Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

t4Ĺl2o22. (lX.28.} sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testĺ.jlete a határozat melléklete szerint elfogadja a város
Településfejlesztési koncepcióját a településrendezési eszközök felÜlvizsgálatának 3. koteteként.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott településfejlesztési koncepció nyilvános-
ságával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Javaslat Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (sUMP) elfogadására
1'41' / 2022.(lx.28.) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr' Göbl Richárd polgármester: Budakalász hosszú távú fenntartható mobilitási terve stratégiai jelentő-

ségű anyag, hiszen ennek megléte a jövőbeni hazai és uniós közlekedésfejlesztési pályázatok egyik belé-
pő feltétele. A terv pályázaton elnyert forrásból valósult meg.

Az előterjesztést a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

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

Hozzászolás, kérdés nem volt. Dr. Gĺibl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

L4212022. (1X.28 sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĹjlete úgy határoz, hogy Budakalász Fenntartható
Városi Mobilitási Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
FeleIős: polgármester
Határidő: azonnal

7, Javaslat Budakalász Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének elfogadására
I39 / 2022.(lx. 28. ) sz. el őterjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göb! Richárd polgármester: ,,Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon" című támogatott pro-
jekt keretén belÜl készÜlt el Budakalász Kerékpárforaglmi Hálózati Terve.

Budakalászon a kerékpárforgalmi há|ózati terv célja az egész város kerékpározhatóságának megterem-
tése, valamint a szomszédos településekkel való kapcsolat biztosítása. A cél egy olyan, életkortól függet-
lenül mindenki számára biztonságosan használható hálózat, amely költséghatékonyan, a város adottsá-
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gaihoz igazodik és a közlekedési igényeket kiszolgálja

Az e|őterjesztést a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta,

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

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

143/2022. (tX.28.) sz' Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Budakalász Fenntartható
Városi Mobilitási Tervét a határozat mellékĺete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8. Javaslat a Város Környezetvédelmi Programjának elfogadására
1'34 / 2o2Ż.(lx.28') sz. e l őte rj eszté s

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Budakalász első Környezetvédelmi Programja a 2oo4. és 2009. közötti

időszakra szólt. Az azóta eltelt bő egy évtizedben egy felülvizsgálatra került sor, 20].1-ben. Az eltelt idő

során a környezetvédelem általános céljai is változáson mentek át. Környezetvédelmi Program készítése

és felülvizsgálata kötelező onkormányzati feladat. Az onkormányzat 202l-ben döntést hozott az első
Környezetvédelmi Program időszakában történt intézkedések, a település kornyezeti állapotának meg-

ismerése alapján a második Környezetvédelmi Program elkészítésére. A Képviselő-testÜlet a márciusi

ülésen a hatósági véleményeztetésre megküldendő munkaanyagot elfogadta. Ennek megfelelően a

Program véleményezési anyagát a lakosság számára a honlapon közzé tettük, valamint a törvényben
maghatározott hatóságoknak, államigazgatási szervnek, megyei önkormányzatnak megkÜldti.jk. A lakos-

ság és hatóságok által tett érdemijavaslatok, észrevételek beépÜltek a programba.

A dokumentum egy helyzetértékelésre épÜlő intézkedés- vagy programcsomag a következő hat eszten-

dőre nézve, mely meghatározza az Önkormányzat középtávú környezetvédelmicéljait, feladatait.

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvéde|mi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

L44l2o22. (lx.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete, Budakalász Város 2022-2027. kozötti idő-
szakra szóló ll. Környezetvédelmi Programját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9. Javaslat az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet módosítására
L43 / 2oŻ2.(lx'28.) sz' e l őte rj eszté s

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tel e pÜ lésfej lesztési és Környezetvédel mi Bizottsá g

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester:Az onkormányzat rendelettel szabályozza a város közigazgatásiterületén
található, az onkormányzat tulajdonában és kezeĺésében lévő, helyi lakossági érdeket szolgáló már meg-

lévő közutak építését, felújítását' A tavaly októberben elfogadott rendelet gyakorlati alkalmazása során
több olyan javaslat is megfogalmazódott melyet a rendelet módosításba beépítettünk.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Telepi.ilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

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

Hozzászolás, kérdés nem volt. Dr. Gcibl Richárd poIgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotási ja-

vaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az útépítési érdekeltségi
hozzájár ulásr ol szoló re n d e l et mód os ítá sá r ől szólő re nde l etét'

Budakalász Város onkormányzata KépviseIő-testületének 22l2o22. (!x. 29.)önkormányzati rendelete
az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 27l2o2t. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáró!
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény 31.

5-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szőlő201'1'. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés 2. pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.S
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásről szolő27/202t' (X. 21.) önkormányzati rendelet 1. 5 (1) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(L) E rendelet hatálya Budakalász város közigazgatási terÜletén található, az önkormányzat tulajdoná-
ban és kezelésében lévő, helyi lakossági érdeket szolgáló már meglévő közutak építésére, földutak szilárd
burkolattal való ellátására - kapcsolódó járda, és csapadékvízelvezetés kiépítésével -, valamint a szilárd
burkolattalellátott rossz minőségű utakfelújítására továbbá stabilizált útburkolat kialakítására terjed ki."

2.5
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(1)Az útépítésiérdekeltségihozzájárulásról szóló27/2021. (X.21.)önkormányzati rendelet 3.5 (1)és (2)

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) Támogatást igényelhetnek az építendő út, ahhoz kapcsolódó járda használatában érdekeltek kozos-
ségei, ha hozzájárulásukkal vállalják közút, ahhoz kapcsolódó járda építését, földút szilárd burkolattal
való ellátását, illetve szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű út felújítását továbbá stabilizált útburko-
lat kialakítását.
(2) Kizárőlae azok a közút használatában érdekeltek nyújthatnak be szándéknyilatkozatot, ahol az érintett
utcaszakaszban az ingatlanok rendeltetésszerű használatához biztosított közműellátottság rendeIkezésre
áll, így azivővíz, szennyvízelvezetés, fűtés, elektromos áram biztosított."
(2) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szőló27/2o2t. (x' 21.) önkormányzati rendelet 3. 5-a a kö-
vetkező (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) Kizárólag azok a közút használatában érdekeltek nyújthatnak be szándéknyilatkozatot, ahol a közte-
rületen csak szabályos csapadékvíz kivezetésektalálhatók az ingatlanok területéről. Ahol nincs rendelke-
zésre álló befogadó, ott elvárt a helyben, a telken történő csapadékvíz elszikkasztás."

3.S
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 27/202L (X.21.) önkormányzati rendelet 5.5-a a kovet-
kező g) ponttal egészül ki:

"g) az együttműkodési megállapodásban a közút használatában érdekelt természetes és jogi szemé-
lyeknek a beruházási összeg minimum So%-ával részt kellvennie. Az50% feletti részvételi arány a

rangsorolásban előnyt jelent' Az építési költség hozzávetőleges megállapításához a tárgyévet
megelőző két év hasonló műszakitartalmú útépítései alapján számított folyóméterárat a Hivatal a

szerv ez,őd,ő i gé nylőknek megadja."
4.S

Az útépítési érdekeltségihozzájárulásrólszóló 27/2o2L (X' 2]-.) önkormányzati rendelet 8. $-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

"8. S

^ 
2023 évi köĺtségvetés tervezéséhez a 2023' 1anuár 15-ig beérkezett szándéknyilatkozatok vehetők fi-

gyelembe."
s.s

Ez a rendelet2022' szeptember 30-án lép hatályba.

ĺt,ąz
dr. Gö6! Ŕiclńra

polgármester
dr. Deák Ferenc

jegyző

10. Javaslat Budakalász 3001 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására és leszabályozására
1'27 l 2022. (lx.28.| sz' e l őte rj esztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Rlchárd poIgármester:Jelen állapotában a Gyümölcs utca kétirányú forgalomra nehezen hasz-
nálható, szilárd burkolatú út kiépítése a Gyümölcs utca kis szélessége miatt nem megoldható. A telektu-
lajdonosokat vételi ajánlattal kerestĹlk meg, a tervezett telekszabályozás miatt eleső 164 m2 terÜletű
telekrész megvásárlása érdekében. Az egyeztetések eredményeként a terÜlet megváltását a tulajdonosok
részben pénzben, részben a leszabályozás érdekében elvégzendő földhivatali ügyintézés és kivitelezési
munkák önkormányzati átvállalásával kérték, továbbá a telek belterületbe vonása is feltételként szere-
pelt.
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Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

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

Rogán László képviselő: Ez a telek, miután leszabályozásra kerül, meg fog felelni a belterĹjletbe csatolás
kritériumainak? Telekméret? Fenn van a sarkon ez a telek, beépíthető marad? Atorzó ott van rajta 20-30
éve.
Nagel lstván alpolgármester: Ez a szabályozási vonaljelen pillanatban is megvan a telken.
Rogán László képviselő: Tudom, csak azóta nem tudom, hogy tortént-e változás, egyeztetés a tulajdo-
nosokkal.
dr. Váti lstván Frigyes képvisető: Építésitelek marad, a mérete kisebb lesz.

További hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati

javaslatot.

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

145/2022. (tX.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakalász 3001 hrsz-ú, ter-
mészetben a Kálvária utca és a Gyí.imölcs utca sarkán elhelyezkedő zártkerti
ingatlan belter[iletbe vonását kezdeményezi.
Avázrajz elkészítéséről és az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésről az önkormányzat gondosko-

dik.
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testűlete felhatalmazza a polgármestert a kérelem be-

nyújtására, nyilatkozat megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazatta! az alábbi határozatot hozta:

146/2022. (lX.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testĺ.jlete úgy dönt, hogy a Budakalász 300L hrsz-ú, ter-
mészetben a Kálvária utca és a Gyümölcs utca sarkán elhelyezkedő zártkerti ingat|an Helyi Építési Sza-

bályzat által leszabályozandó részét 2.000.000 Ft vételáron megvásárolja az ingatlan tulajdonosoktól. Az
onkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a leszabályozás következtében szÜkséges eljárásokat és

m űsza ki kiala kításokat elvégzi.
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
előszerződés aláírására, a telekalakítási kérelem benyújtására, _ előszerződésben szabályozott tartalmú -
végleges adásvételi szerződés a láírásá ra.

Határidő: azonnal
FeleIős: polgármester
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11. Javaslat Budakalász 0183/118 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcso-
latos döntésre
1'31' / 2022.ux'28') sz' e l őte rj eszté s

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd poIgármester: Az ingatlan 439 m2 terÜletű, külterületi, szántó művelési ágú, termé-
szetben az Óbuda és Kék Duna utcák között található. Gazdasági terÜletként való hasznosítása a földhi-
vatallal való egyeztetés és telepÜlésrendezési eljárás útján távlatban biztosítható. A telek fekvésére te-
kintettel az ingatlan megvásárlása szÜkséges.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-

ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászolás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

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

t47l2o22. (lX.28.| sz. Rt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dönt, hogy él az elővásárlási jogávaĺ a Bu-

dakalász 0183/1L8 helyrajzi számú, természetben az obuda és Kék Duna utcák közt található, ktilterületi

ingatlan tekintetében , a 2022' június 29-én kelt adásvételi szerződésben rögzített 4.000.000 Ft-os Vételár

mellett.

A Képviselő-testÜlet az anyagi fedezetet az önkormányzat2022. évi költségvetésében a Beruházási (fel-

halmozási) kiadások előirányzat,6. számú melléklet, 44. sora terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási joggal élő nyilatkozatot az on-
kormányzat nevében aláír1a.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. Javaslat Budakalász 058/285 heIyľajzi számú külterületi ingatlan elővásár!ási jog gyakorlásával
kapcsolatos dcintésre
I28 / 2oz2. (lx'28.) sz. e l őte rj esztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az ingatlan 59 m2 területű, kÍilterÜleti, legelő művelési ágú, vételára:
60.000 Ft. A területen nincs az onkormányzatnak tervezett fejlesztése, így elővásárlásijogával nem kíván
élni.

Az előterjesztést a PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság és a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
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ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Gĺibl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattaI az alábbi határozatot hozta:

148/2022. (lX.28.) sz. Kt. határozat:
Budakaĺász Város Önkormányzatának Képviselő-test[)|ete úgy dönt, hogy nem él az elővásárlási jogával a

Budakalász 058/285 helyrajzi számú külterĹileti ingatlan tekintetében, Dr. Lantos Csaba Sándorné eladó
és Bujdosó Pál vevő kozött létrejött adásvétel vonatkozásában, 60.000 Ft Vételár mellett'
Határidő: azonnal
Fele!ős: polgármester

13. Javaslat a Sekrestyés utcai (370612 és 370614 hrsz) ingatlanok értékesítésére vonatkozó pá-

ly ázat lezárásá ra, és úja bb pá lyázat ki írásá ra

IŻ2 / 2o2Ż.(lx. 28. ) sz. e lőte rjesztés
Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd potgármester:A két önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére az Önkormányzat
tobb alkalommal írt ki pályázatot. A pályáztatás eredménytelenÜl zárult, íey újabb pályázat kiírása szÜk-

séges. Az induló vételár aktualizálása érdekében a telkekre új értékbecslés is készĹjlt.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-

ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászőlás, kérdés nem vo|t. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

L49l2o22. (lx.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testĹjlete úgy dönt, hogy a Budakalász Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/2 hrsz. alatti belterületi építési telek vo-
natkozásában az értékesítésére irányuló 4/Sekrestyés utca 3706/2 azonosítójú pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítja és egyben az újabb pályázati kiírásban az induló vételárat 43.soo.ooo Ft + AFA, azaz
bruttó 55.626.000 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3706/2 hrsz' ingatlan értékesítésérőlszóló pályázat
kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett pályázatok Értékelő Munkacsoport útján torténő fel-
dolgozására.
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A pályázatok értékeléséről - az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-testĺ.ilet dont
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

L5ol2022. (lx.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dönt, hogy a Budakalász Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/4 hrsz. alatti belterÜleti építési telek vo-
natkozásában az értékesítésére irányuló 4/Sekrestyés utca 3706/4 azonosítójú pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítja és egyben az újabb pályázati kiírásban az induló vételárat 43.8oo.ooo Ft + ÁFA, azaz
bruttó 55.626.000 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3706/4 hrsz. ingatlan értékesítéséről szóló pályázat
kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett pályázatok Értékelő Munkacsoport útján történő fel-
dolgozásá ra.

A pályázatok értékeléséről - az Értéke|ő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-testĹilet dont'
Határidő: azonnal
FeIelős: polgármester

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

t5tl2o22. (lX.28.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĺjlete a Sekrestyés utca 3706/2 és 3706/4 hrsz. in-
gatl a nok é rtékesítési pály ázatának Érté kelő M u n kacsoportjá ba fel ké rĺ :

dr. Deák Ferenc jegyzőt Értékelő Munkacsoport elnökévé,
Szeleczky Szilvia műszaki és főépítészi irodavezetőt taggá,
Nád Lilla pályázati és beszerzési csoportvezetőt taggá,
Varga Mónika Vagyongazdálkodási ügyintézőt taggá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14. Javaslat a Táncsics utca és a Budai út 54. számú ingatlan telekhatár rendezésére
I23 / 2022.(lx. 28. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A Kalász Suli tornaterem építési beruházásának előkészítéséhez a Kor-
mány jelentős forrást biztosított. A tornaterem építésével egyidejűleg az iskola parkolási gondjainak
megoldása is kiemelt cél. Ennek érdekében a parkolók áthelyezése javasolt a Táncsics Mihály utcai te-
lekhatárra. Az új helyen kialakítandó merőleges parkolóhelyek a telek terÜletén, de az iskola elkerített
részén kívül létesülnének, a HÉsz-ben foglaltaknak megfelelően.
Az ĺngatlannyilvántartási átvezetéshez szükséges a két ingatlant egyező vagyoni státuszba sorolni.

Az előterjesztést a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.
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Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

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

t52l2o22. (Ix.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ż279 helyrajzi számú, természet-
ben a Kalász Suli, Budakalász, Budai út 54. számú,7940 m2 terÜletű önkormányzati tulajdonú,,kivett ál-
talános iskola, lakóház, gazdaságiépÜlet, udvar" művelésiágú ingatlan 72m2 alapterÜletű részét átsorol-
ja korlátozotta n forga lom ké pes vagyon bó l forga lom ké ptel en vagyon ná.

A Képvise|ő-testĹilet felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 22407 munkaszámú változási vázrajzon sze-
replő telekhatár rendezés ingatlannyilvántartási eljárását a 885200-6/2022 ugyiratszámú telekalakítási
engedélynek megfelelően kezdeményezze a Földhivatalnál.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

15. Javaslat a GyÍimölcs utca3o7t/2 helyrajziszámú zártkertiingatlan belterületbe csatolására
t26 /2022,(lx' 28. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
E|őterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az ingatlan tulajdonosa kezdeményezte a belterületbe csatolást. Az in-
gatlan méreteinél és elhelyezkedésénél fogva a terÜletre érvényes HÉsz előírásainak megfelelő, lakóhá-
zas beépítésre alkalmas földrészlet, a vele határos kozút beltertjletbe tartozik, és a szomszédos ingatla-
nok belterületbe ta rtozna k.

Az előterjesztést a TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta,

Dr. Göbl Richárd polgármester Van-e kérdés, hozzászóIás?

Hozzászólás' kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

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

153/2022. (!X.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi, 3O7I/Ż helyrajzi számú, természet-
ben a Gyümölcs utcában található, zártkerti ingat|ant beltertiletbe csatolja.
A belterületbe csatolás feltétele, hogy a fekvésváltási eljárás költségeit a tulajdonos vállalja. A belterületi
becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az onkormányzat végzi el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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16. Javaslat a Gyüm<ilcs utca zártkerti ingatlanok belterületbe csatolására
1'37 / 2022.(lx. 28. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Rlchárd polgármester: A budakalászi 3008, 3009, 30].0 helyrajzi számú, zártkerti ingatlanok
tulajdonosai közösen kérték az ingatlanok belterületbe vonását. Az ingatlanok méretÜknél és elhelyez-
kedésÜknél fogva a területre érvényes ĺąÉsz előírásainak megfelelő, lakóházas beépítésre alkalmas fold-
részletek. A szomszédos ingatlanok már belterÜletbe tartoznak, ahogyan a telkek megkozelítését biztosĹ
tó Gyümölcs utca is,

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göbl Richárd polgármester Van-e kérdés, hozzászólás?

Deák Ferenc jegyző: Emlékeim szerint ezekaz utcák a Kálvária utcánál fekszenek, ezt gyorsan Főépítész

asszonnyal leellenőriznénk, hogy a szavazás pontosan történjen.

Dr. Válilstván Frigyes képviselő: AGyÜmölcs utcában vannak, a Gyi.imölcs köztőla 2.,3.,4. telkek.

Dr. Deák Ferenc jegyzőz Ez a GyÜmölcs utca, nem a Kálvária'

Dr. Váli lstván Frigyes képviselő: Lehet, hogy valamelyik a Kálvária utcáig is felnyúlik.

Kálmán Kinga főépítész: Mind a három eléri mind a két utcát.

Dr. Deák Ferenc jegyző: Tehát akkor ez így jó, hogy Gyi'imölcs utca, csak a Kávária utcával is határos.

Koszönom, akkor mehet így a szavazás.

További hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Gĺibl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

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

t54l2o22. (lx.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testÜlete a budakalászi 3008, 3009, 3010 helyrajzi számú,
természetben a GyÜmölcs utcában lévő zánkerti ingatlanokat belterÜletbe csatolja.
A beltertlletbe csatolás feltétele, hogy a fekvésváltási eljárás koltségeinek viselését a tulajdonosok vállal-
ják.

A belterÜleti becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az onkormányzat végzi el.
Határidő: azonnal
Fetelős: polgármester

17. Javaslat az önkoľmányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megálla-
podás felülvizsgálatára, és az szmsz rendelet módosítására
I25 / 2022.(lx.28.) sz' előterjesztés

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

Dr. Göbl Richárd polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései alapján a Képvise-

lő-testület 2014-ben a nemzetiségi onkormányzatokkal együttműködési megállapodást kötött' Az elmúlt
időben a nemzetiségek jogairól szóló törvény és az államháztartásról szóló torvény tobbször módosult, és
már nem egyÜttműködési megállapodást, hanem közigazgatási szerződést kell kötni a nemzetiségi ön-
kormányzatokkal. Az előterjesztést mind a német, mind a szerb nemzetiségi onkormányzat az üléseiken
megtá rgyalták, és elfogadták.
Miután az onkormányzat szervezeti és működési szabályzatának melléklete a megá|lapodás, ezért a ha-

tározati javaslatok mellett rendeletmódosítást is tartalmaz az előterjesztés.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott-

sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta'

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

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslato-

kat.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

155/2022. (tX.28.l sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzat Képvĺselő-testülete közigazgatási szerződést köt a Német Nemzetiségi
onkormányzat Budakalász-al. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Közigazga-

tási Szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

156/2022. (lX.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete közigazgatási szerződést kot a Budakalászi Szerb
Nemzetiségi Önkormányzattal. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Közigaz-
gatási Szerződés alá írására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Göbl Richárd poIgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotásijavaslatot

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testi.ilete 10 egyhangú igen, O nem, 0 tartózkodás sza-
vazatta! az alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az onkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló onkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét.

Budakalász Város onkormányzata Képviselő-testületének 23l2022. (lx. 29.) łinkormányzati rendelete
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az onkoÍmányzat szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8l2Ot5. (lll.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város onkormányzata az Alaptörvény 32. s (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az
Alaptörvény 33' s (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kovetkezőket rendeli el:

1.$
(1) Az Önkormányzat Szervezti és Működési Szabályzatáról szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének
8/2015 (xl'27 .) számú önkormányzati rendelet 2' melléklete helyébe jelen rendelet 1' melléklete lép.
(2) Az onkormányzat Szervezt| és Műkodési Szabályzatáról szóló Budaka|ász Város önkormányzat Képviselő- testületének
8/20t5 (lll'27.| számú önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Önkormányzat Szervezti és Műkodési Szabályzatáról szóló Budakalász Város onkormányzat Képviselő- testületének
8/20J5 (il'27.| számú önkormányzati rendelet 7' melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az onkormányzat Szervezti és Működési Szabályzatáról szóló Budakalász Város onkormányzat Képviselő- testületének
8/2015 (lll.27 ') számú önkormányzati rendelet 8' melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

2.S
Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc
polgármester jegyző

18. Javaslat a Csodabogár ovoda, Bölcsőde 2ozll2oz2. nevelési évről és az önkormányzattal kö-

tött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására
1'38 / 2022'(lx. 28. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Üeyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A ,,csodabogár" Óvoda Bolcsőde az onkormányzattal kötött ,,Ellátási
szerződés" alapján vállalta 15 bölcsődei és 25 óvodai férőhely biztosítását a helyi lakosú gyermekek
napközbeni ellátása és nevelése érdekében. Az Óvoda Bölcsőde Vezetője minden évben tájékoztatást ad
az intézmény működéséről, személyi és tárgyi feltételeiről, az onkormányzat által támogatott óvodai és
bolcsődei férőhelyek igénybevételéről, ki használtságáról.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott-

sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

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

Hozzászólás, kérdés nem Volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

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

L57l2o22. (lX.28.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÍ.ilete a ,,Csodabogár" Közoktatási Alapítvány által
fenntartott,,Csodabogár" Óvoda és Bölcsőde (20L1 Budakalász, Szentendrei út7.) 2o2t/2022. nevelési
évről szóló szakmai, és az önkormányzat által kotott ,,Ellátási szerződés" alapján támogatott óvodai és
bo|csődei férőhelyek igénybevételéről, ellátásáról és finanszírozásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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19. Javaslat az önkormányzati onkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolójának elfogadására
t36 / 20Ż2'(lx. 28. ) sz. előte rjesztés

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

Dr. Göbl Richárd polgármesterz Atűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

törvény rendelkezése alapján az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat kép-

viselő-testülete elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívÜli készenléti szolgálatát, beszá-

moltatja az onkormá nyzati tűzoltópa ra ncsnokot.

Az Önkormányzati onkéntes Tűzoltóság parancsnoka Molnár Attila elkészítette a tűzoltóság 2021-' évi

beszámolóját.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testi.ilete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

t58l2o2z. (IX.28.) sz. Kt, határozat:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Tűzoltóság tevékenységéről szőlő 2021'.

évi beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20. Javaslat a2023. éviBursa Hungarica pályázathoz tcirténő csatlakozásra
L3Ż/ 2022.(lx. 28. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: ldén is meghirdetésre került a Bursa Hungarica osztondíjrendszer 2023.

évi pályázati fordulója, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rá-

szoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Önkormányzatunk idén is csatlakozik, és
lefolytatja a pályáztatást.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság és a Társadalmi Szo|idaritás és Humán Ügyek Bizott-

sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Gcibl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot
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Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĺ.jlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

159/2022. (lX.28.) sz. Kt. határozat:
Budaka lász Város onkormányzatá na k Képviselő-testü|ete úgy hatá roz, hogy

l. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztondíjpályázat Általános Szerző-

dési Feltételeinek elfogadásával a 2023. évi pályázati fordulóhoz.
Ż. Felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-

dési rendszerben torténő regisztrációra, a,,Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus
adatbázis használatáról" dokumentum aláírására, a pályázati eljárás lefolytatására'

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpályázatra a 2023' évre 800.000.-Ft

támogatási összeget állapít meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a 800.000.-Ft előzetes kötele-

zettségvállalásta2023. évionkormányzati költségvetésrőlszóló rendeletbe építse be.

4. 
^2023' 

évi Bursa Hungarica Ösztondíjpályázat helyi bírálati szempontjait és benyújtandó igazo-

ĺásokat a határozat melléklete szerint határozza meg.

Határldő:
Csatla kozá si nyi l atkozat aláírása:2022. sze ptem ber 30. ( posta bé lyegző)

,,A" és,,B" típusú pályázat kiírása: 202Ż. oktőber 3.

Fedezet biztosítása: 2023. évi koltségvetés megalkotása
Felelős: polgármester

21. Javaslat a Budai út 26. és a Szentendreiút24. szám alatti ingatlanok pályázat nélküli ingyenes

haszná!atba adására
I4o / 2022.(lx. 28.) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A Viola Egyesĺ.ilet a Budai út26. szám alatt található, udvarról nyíló L5

m2-es ingatlant a közosségi és társadalmi tevékenységÜk ellátására, a nagy mennyiségű beérkező ado-

mány elhelyezésére, szortírozására szeretné ingyenesen használatba venni, két éves időtartamra.

Javasoljuk az Egészséges Budakalászért Egyesület részére is az ingyenes helyiség használat biztosítását.

Az előterjesztést a Pénzí.igyi és Gazdaságĺ Bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott-

sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Nagel lstván a!polgármester: Mind a két egyesiilet hosszú évek óta ingyenesen használja ezeket a hely-

ségeket, csak erről eddig nem volt szerződés. Ez az előterjesztés és szerződés megkötése arról szól, hogy

tegyük hivatalossá ezeket a helység használatot. Működésükben nem történik változás, a szerződéses

hátteret rendezni fogj uk.

További hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati

javaslatokat.
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Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

t60lzo2z. (rx.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete, annak érdekében, hogy a Viola Egyesület a

közérdekű feladatait elláthassa, a Budakalász, belterület l732.hrsz-(l, Budai út 26. szám alatt található
udvarról nyíló 15 m2-es épÜletrész pályázat kiírása nélküli ingyenes, és az alagsori épÜletrész ingyenes
használatba adását engedélyezi, az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szőlő 1'8/201'8. (lx.27') önkormányzati rendelet 4. s (3) bekezdés alapján. A
használatba vett ingatlannal kapcsolatos kozműszolgáltatási díjakat Budakalász Város onkormányzata
átVállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

t6Ll2o22. (IX.28.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat tulajdonát képező, a Szent-
endrei út24. szám alatt található faház /nagyterem, utcafronti terem, folyosó, konyha, vizesblokk /és az
épĹilet előtti teĺekrész ingatlan ingyenes használatba adását engedélyezi az Egészséges Budakalászért
Egyesí.ilet részére (Székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9. képviselő: Nagy Endréné elnök). A
használatba vett ingatlannal kapcsolatos kozműszolgáltatási díjakat Budakalász Város onkormányzata
átvállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

22. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
124 / 2022'(lx'28.| sz. előterjesztés

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

Dr. Gtibl Richárd polgármester: Jelen előterjesztés a Képviselő-testÜlet a 2022. május 25. és Żo22. au-
gusztus 4. kozotti időszakban hozott határozatait és a végrehajtásukról szóló rövid beszámolót tartal-
mazza. A vizsgált időszakban 73 képviselő testületi döntés szűletett, amelyek kivétel nélkül végrehajtásra
kerültek.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászolás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslato-

kat.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:
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L62 l 2022. (lX.28.l sz. Rł. határ ozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 25' és 2022. augusztus 4. közötti
időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

dr. Göbt Richárd polgármester: Elérkeztünk a nyilvános napirendi pontok végéhez. A nyílt napirendi
pontok végén lehetőségük van a képviselőknek feltenni kérdéseiket a jelentkezés sorrendjében.

dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés?

dr. Göbl Richárd polgármester: Kérek mindenkit, hogy álljon fol. Véei.il egy szomorú esemény: szeptem-

ber közepén, életének 89. évében elhunyt Kurdics Sándor, Budakalász díszpolgára, a városi sportélet

legendás alakja. Temetése szeptember 23-án a Csalogány utcaitemetőben volt. Kérem, egy perces né-

ma csenddel emlékezzünk őrá.

További hozzászólás, kérdés nem volt.

A nyilvános Ĺilésnek vége, zárt Ĺ]lésen folytatja munkáját a képviselő-testĹilet!

K.M.F
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jégyzőkonywezető
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