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NdpÍrendi pontok:

Nvílt na pírendÍ pontok:
l. Javaslat Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet'

ének módosítására
18t/ 2022,(xl l. 14' ) sz' előterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
2. Javaslat budakalászijátszóterek és fitness parkok használatáról szóló rendelet megalkotására

I77 / zozz.(xl l, 14. ) sz. előterjesztés
Tárgyalta: PénzÜgyi Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkez-

ményeiről szóló rende|et módosítására
77 9 / 2022.(xl l. 14. ) sz. e l őterjesztés

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

4. Javaslat a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendelet módosítására
17 8 / 2o22.(x| l. L4. ) sz. e l őterjesztés

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

5. Javaslat a Lupa Egyesütet 2o2l, évifeladat finanszírozásának elfogadására
17 4 /2o22'(xl l. 14. ) sz. el őterjesztés

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

6. Javaslat a Sekrestyés utcai |370612 és 3706|4 hrsz) ingatlanok értékesítésére vonatkozó pá-

lyázat e red mé nytele nségé ne k megá l la pításá ra és ú jabb pá lyázat ki írásá ra

77 5 / 2022.(xl l. 14' ) sz. e lőterjesztés
Tárgyalta: Pénzügyĺ Gazdaságĺ Bizottság

Telepiilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
L80 / 2o2Ż,(xl l. 14. ) sz. előterjesztés

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

zórt napirendÍ pontok:

8. Javaslat Budaka]ász Város díszpolgárának temetési költségéhez való hozzájárulásra
17 6 / 2022.(xl l. 14. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalta: PénzĹigyi Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

9. Javaslat településképi kötelezéssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására
1,82/ 2022.(xl l. 14. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
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Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

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

kat, a városi kozösségi oldalunkon keresztül Budakalász lakosságát!

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy aL2tős képviselő-testÜletből 10fő jelent meg, az ülés határo-

zatképes.

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását, kérem szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Képviselő-testĹilet 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a

napirendi pontokat.

dr. Göbl Richárd polgármester: Engedjék meg, hogy ezután beszámoljak a legutóbbi testületi ülés óta

eltelt időszak fontosabb eseményeiről:

Végső búcsú
December 5-én, a budakalászi Katolikus temetőben, mély részvét mellett vettÜnk búcsút Wágnerné
Klupp Katalintól, telepÜlésÜnk díszpolgárától. A Budakalászi Német Nemzetiségi EgyesÜlet alapítója, a

kalászi német közösség vezetője, a helyi németek történetének kutatója 68 éves korában váratlanul
hunyt el.
Átadtuk a városi ajándékcsomagokat
Főként alapvető élelmiszerek kerültek bele az idei városi ajándékcsomagokba, amelyeket az ellátásban
részesülő budakalásziak a napokban vehettek át, mintegy kétezren.
ldősek adventje
Két év pandémiás kényszerszÜnet után a Patakpart Általános lskola tornacsarnokában tartottuk
meg az ldősek adventje rendezvényünket, amelyre Budakalász 65 éven felüli polgárait hívtuk meg.
Megnyílt a Kozosjég
lmmár a 8. szezon vette kezdetét a budakalászi Kozösségi Műjégpályán. A drasztikus rezsidíj-emelkedés
miatt a tavalyi ötszörösére emelkedett az áramszolgáltatás, ennek ellenére a pályabérletek és belépője-
gyek árai csak kismértékben emelkedtek. Jő hír, hogy ebben az évben is jelentős fejlesztések történtek a

600 négyzetméteres fedett műjégpályá n.

Folytatód ik városunkba n a korszerű vezetékes internethá lózat kiépítése
Rz Élhető Budakalász Program részeként, az Duna-parti üdÜlőterületek fejlesztésével kapcsolatos elkép-
zelések részeként a városvezetés támogatja és elősegíti az eddig ellátatlan, vagy korszerűtlen vezetékes
internetes technológiával ellátott városrészek korszerűsítését. A városvezetés a közelmúltban megerősĹ
tette a szolgáltató felé, hogy a foldkábeles hálózatfejlesztés akadályai miatt hozzájárul a légkábeles há-
l ózat korsze rűsítéshez'
Ma délután átadtuk az omszk park játszóterét és fitneszparkját
Ma délután, ünnepé|yes keretek között adtuk át az omszk park felújított játszóterét és az új fĺtneszpar-
kot. A nettó 150 millió forint értékű beruházás elsősorban pályázaton elnyert kormányzati támogatással
valósult meg, amit a város saját forrásai egészítettek ki.

Meggyújtottuk az adventi gyertyá kat
A hagyományokhoz híven együtt várjuk az [innepeket. Három ünnepigyertya már ég a Kárpátok őre
szobornál, szombaton meggyújtjuk Budakalász negyedik adventi gyertyáját is. Mindenkit szeretettel vá-
runk !
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Végül egy friss fejlemény: ma lakossági petíció érkezett a Felsővár és Kálvária utcák egyirányúsításának
fel Í.ilvizsgálata Ügyében
A mai napon petíció érkezett a Polgármesteri Hivatalba a változással érintett lakosoktól, akik azt indítvá-
nyozzák, hogy a Képviselő-testÜlet a mai ülésén vonja vissza a Kálvária utca és a Felsővár utca egyirányú-
sítására vonatkozó korábbi döntését. A képviselő-testí.ileti sZMsZ nem teszi lehetővé, hogy a mai Ülé-

s[jnkön akár rendkívÜli napirendként is tárgyaljuk ezt a kérdést, de napirend előtt rövid tájékoztatást
tudok adni az Ügyben, ezt követően pedig írásban részletesebben is válaszolunk a lakosoknak.

A téli időszakban történő bevezetésének a fő célja a gyalogos és autós kozlekedés biztonságosabbá téte-
le. Régóta ismert, hogy a Ká|vária és a Felsővár utcák esetében az utak meredeksége, szűk keresztmet-
szete és a járdák hiányosságai a gyalogosok és az autósok számára is jelentős balesetveszélyt jelentenek.

Az utak szélesítése fizikai és anyagi korlátokba ütkozik, ezért alternatív megoldásként a forgalmi rend

változtatásával lehet elérni az elsődleges célt. Az egyirányúsítás közlekedésbiztonsági szempontból egy-
értelműen pozitív változást jelent, ugyanakkor az autóval kozlekedők számára a hosszabb útvonal ké-
nyelmetlenséggel jár. Ezt a kellemetlenséget hivatottak csokkenteni a Berdóban az idei évben végrehaj-
tott útfelújítások, melyek Budapest felé, illetve a fővárosból hazaérkező lakók számára jelentnek jől jár-

ható lehetőséget' Ezen felÜl az egyirányúsítással érintett 2 utca haladási irányainak kijelolésekor a|apo-

san mérlegeltük a helyi forgalmi viszonyokat, kĹilonös tekintettel a Budai út torlódási irányaira'

A téli időszakra bevezetett új forgalmi rend kialakítását azzal az előterjesztésben foglalt kiegészítéssel
fogadtuk el, hogy azt a tapasztalatok alapján a szakemberek 6 hónapon belül felülvizsgálják. A Berdó
városrész forgalmi rendjéről tavasszal, a téli tapasztalatok ismeretében lakossági fórumot szervezünk,
ennek időpontjáról előzetesen tájékoztatni fogjuk a lakókat. Ezt követően dönt majd a Képviselő-test[jlet
az átmeneti forgalmi rend esetleges korrekciójáról.

Napirend tárgyalása:

Nvílt napirendi pontok:

1. Javaslat Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáró! és SzabályozásiTervérő! szóló rendelet-
ének módosítására
I8t / 2022.(xl l. 14.) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi Gazdasági Bizottság
Telepü lésfej lesztési és Kornyezetvédel mi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester Pályázat keretei között szabadtéri színpad és közösségi tér kialakítást

szeretnénk elvégezni a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A szükséges építmények elhe-

lyezése érdekében a Szabályozási terven jelölt építési hely pontosítása vá|t szÜkségessé.

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

ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
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Hozzászólás, kérdés nem volt. dr. GöbI Richárd polgármester 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-testtilete megalkotja Budakalász Város Helyi Építési Sza-
bályzatáról és SzabályozásiTervérőlszóló rendeletének módosításárol szoló önkormányzati rendeletét.

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének 32l2o22. (X!I. 15.) önkormányzati rendelete

Budaka]ász Város Helyi Építési Szabályzatárót és Szabályozási Tervéről szólő 8l2ot6.(lV.29.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Budaka|ász város onkormányzatának Képviselő-testülete az Aĺaptorvény 32. cikk (1) a) pontjában meg-
határozott eredetijogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXV|ll. törvény 62.5 (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján Magyarország helyi
onkormányzatairól szóló 2071'. évi CLXXXlX. törvény 13. s (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szólő 4I9/2021. (Vll. 15.) Korm. rendelet 68. s (2)

bekezdésében felsoroltak véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.5

A Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló Budakalász Város onkoľ
mányzat Képviselő- testületének 8/2oL6 (lV.29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező Szabá-
lyozásiterv e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2.S

Ez a rendelet 2022' december-16-án lép hatályba

ft,k
polgármester

dr. Deák Ferenc
jeevző

2. JavasIat budakalászijátszóterek és fitness parkok használatáról szóIó rendelet megalkotására
t7 7 / 2022'(xl l. 14' ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi Gazdasági Bizottság
TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: A játszóterek és fitness parkok bővÜlése, az igen magas és örvendetes
gyermeklétszám, valamint a játszóterek használatának rendezettségére vonatkozó igény indokolta, hogy

a játszóterek és fitness parkok nyitvatartása és rendje a testület által elfogadott rendelettel kerüljon

sza bá lyozásra '
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dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás' kérdés nem volt. dr. GöbI Richárd polgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotási ja-

vaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete 10 egyhangú lgen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testĹllete megalkotja a budakalászi játszóterek és fitness

parkok műkodéséről, rendjéről szóló rendeĺetét.

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének 33|2022. (xll. 15.)tinkormányzati rendelete
Budakalászijátszóterek és fitness parkok működési rendjéről és nyitvataľtásáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testÜlete az Alaptörvény 32. cikk (].) bekezdés a) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Z1IJ' évi CLXXXIX.

törvény 8. s (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kovetkezőket rendeli el:

ĺ. Általános rendelkezések
1.S

(1) A rendelet terÜleti hatálya a Budakalász város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában
álló kozterületen kialakított játszóterekre és fitness parkokra terjed ki.

(2) Budakalász Város játszótereit és fitness parkjait az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt terÜleten tartózkodó természetes személyekre
terjed ki.

2. Értelmező re nde! kezések
2.S

(1) Játszótér: a játszótéri eszközok biztonságáról szóló 78/2oo3.(xl.27.) GKM rendelet 2. 5 a) pontjában

meghatározott tér.
(2) Játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78lŻ003.(xl'27.) GKM rendelet 2. s b)

pontjában meghatározott eszköz.
(3) Fitness park: Budakalász Város onkormányzat tulajdonában lévő terület, mely az ott elhelyezett
sporteszközök révén sportolás céljá ra szolgá l.

(4) Kültéri fitness eszkoz: szabadtéri testedzést szolgáló berendezés.
(5)Játszótér és fitness park teriilete: a kerítéssel körbekerített terület, kerítés hiányában az eszközok ].0

méteres körzete.
3. Ajátszóterek használati rendje

3.5
(]-) A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára használható oly módon, hogy az

mások nyugalmát szÜkségtelenÜl ne zavarja.
(2) A játszóteret a 10. életévÜket be nem toltott gyermekek kizárőlag szülő vagy más felÜgyeletre jogo-

sult személy felÜgyelete és felelőssége mellett használhatják'
(3) A 10-14 éves gyermekek a játszótéri eszközöket szĺ.llői fe|ügyelet nélkÜl, de a szÜlők felelőssége mel-
lett használhatják. A 14 éves kor felettiek számára a játszótér használata - ide nem értve a kültérifitne-
szeszközöket - tilos.
(4) A játszótéri eszközök - figyelemmel a játszótéri eszközok megfelelőségi tanúsítványában, igazolásá-
ban szereplő életkori korlátra is _ csak rendeltetésí.iknek megfelelően használhatóak.
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(5) A játszóterek használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért. Az eszkozoket, berendezéseket,
novényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
(6) A játszótéren tilos a dohányzás, a szeszesital és más bódító hatású szerek fogyasztása, valamint a

szemetelés.
(7) A játszótér területére kutyát és más kedvtelésből tartott állatot bevinni tilos.
(8) A játszótérre üveget, illetve sérĹjlést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszkozt bevinnitilos.
(9) A játszótér terĹjletén kerékpározni tilos.
(10) lskolai, óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.
(11) A játszótér használói és felnőtt kísérőik felelősek a játszóeszkozök rendeltetésszerű és balesetmen-
tes haszná latáért, a játszótér álla potá na k megőrzéséért.
(12) A játszóteret csak arra alkalmas időjárási körülmények között lehet használni. lgénybevétel vihar és
villámlás esetén szigorúan tilos.
(L3) Nyitva tartás rendje:
a) omszk parkijátszótér: - április L és szeptember 30 közott 7-2l oráig, október ]- és március 3L kö-

zott7-20 óráig
b) Kós Károly Művelődési Ház és Konyvtár udvarán lévő játszótér: - Kós Károly Művelődési Ház és

Könyvtá r nyitvata rtási idejében
c) Béke sétányi játszótér: április 1 - szeptember ].5 kozött 8-20 óráig; március 31" - szeptember ].6

között 8-18 óráig
d) Kálvária park, Kőbányai úti játszótér, Martinovics utcai játszótér, Rigó térijátszótér nincs időkorlát'
(14) A játszótér csak nyitvatartási időben használható, nyitvatartási időn kívül zárva tart' A nyitvatartási
időn kívül ott tartózkodni tilos.

4. A fitness parkok használati rendje
4.S

(1) A fitness park rendje mindenki számára kötelező, aki annak területén tartózkodik.
(2) Minden használó köteles a sportszerű, kulturált viselkedésre.
(3) A fitness parkot a használók saját felelősségükre veszik igénybe, továbbá magukra nézve kötelező
érvényűen elfogadják a vonatkozó tűz-, munka-, és balesetvédelmi előírásokat.
(4) A fitness parkot csak arra alkalmas időjárási körÜlmények kozött lehet használni. lgénybevétel vihar és
villámlás esetén szigorúan tilos.
(5) A fitness parkot ].40 cm-es testmagasságot meghaladó felhasználók használhatják.
(6) A használó a tudomására jutott veszélyhelyzetről, valamint az eszköz sértllése esetén köteles az úze-
meltetőt (Helyi onkormányzat) haladéktalanul tájékoztatni. Sérült eszközt használni tilos'
(7) A fitness park eszközei csak rendeltetésszerűen - figyelemmel a fitness eszközök megfelelőségi tanú-
sítványában, igazolásában szereplő korlátokra is - használhatóak.
(8) A fitness park területére kutyát és más kedvtelésből tartott állatot bevinni tilos.
(9) A fitness park területére üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt
bevinnitilos.
(10) A fitness park terliletén tilos a dohányzás, a szeszesital és más bódító hatású szerek fogyasztása,
valamint a szemetelés.
(11) A fitness park terí.iletén kerékpározni tilos.
(12) 

^ 
fitness park használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért. Az eszközöket, berendezéseket,

növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.
(13) Nyitva tartás rendje:
a) omszk parkifitness park április L és szeptember30 kozött 7-21'óráig, október 1és március 31 ko_

zött7-20 őráig
b) Martinovics utcai fitness park, nincs időkorlát.
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(L4) Az omszk parkifitness park csak nyitvatartási időben használható, nyitvatartási időn kívülzárva tart.
A nyitvatartási időn kívĹ]l ott tartózkodni tilos.

s.$
Aki e rendelet 3-4. 5-ában foglalt előírásokat megszegi az a közosségi együttélés alapvető szabályairól, és

ezek elmulasztásának jogkovetkezményeiről szólő 1'I/2o15. (lV.30.) önkormányzati rendeletben foglalt
sza nkciókkal sújtható.

5,Záró rendelkezés
6.5

Ez a rendelet2022' o"\^r:r 16-án lép hatályba.

ah/ilfu
Dr. Göbl Richárd
polgármester

Dr. Deák Ferenc
jegyző

3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkez-

ményeiről szó|ó rendelet módosítására
17 9 / 2022'(xl l. 14') sz. e lőte rjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: A játszóterek és fitnesz parkok állagának lehető legtovábbi megtartása
szi.ikségessé tette az előző napirendi pontban tárgyalt nyitvatartási idő és használati rend meghatározá-
sát. Ahhoz, hogy a nyitvatartási időn túli és a nem megfelelő használatot szankcionálni lehessen, szüksé-
ges a közösségi egyÜttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szőlő
rendelet módosítása is.

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

Hozzászólás, kérdés nem volt. dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotási ja-

vaslatot.

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

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közosségi egyĹittélés alapvető szabá-
lyairól, és ezek elmulasztásának jogkovetkezményeiről szőlo rendeletének módosításáről szóló rendele-
tét.

Budakalász Város onkormányzata Képviselő-testületének 34l2o22. (xtI. 15.)cinkormányzati rendelete
a közösségi együttélés a!apvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóIó

ttĺ 20L5. (lV.30.) számú rendelet módosításáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megha-
tározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zott feladatkorében eljárva a következőket rendeli el:

1.5
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A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkovetkezményeiről szóló
1'1'/2015. (lV. 30.) önkormányzati rendelet 6. 5-a a következő (5) bekezdéssel egészÜl ki:

,,(5) A közosségi együttélés alapvető szabőlyait sértő magatortóst követ el, aki a budąkatószi jótszóterek
és fitness parkok hasznólatóról szóló önkormónyzati rendelet 3. ś és 4. ?-őban meghatőrozott magatar-
tősi szobólyokat megszegi."

2.5
Ez a rendelet2022. december I6-ánlép hatályba.

ffiű
dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc
polgármester jegyző

4. Javaslat a védett utakra tĺirténő behajtás rendjéről szóló rendelet módosítására
t7 8 /2022.(xl l. 14.) sz. e lőterjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyĺGazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: Egy technikai jellegű módosításról van szó: a behajtási rendelet 2. mel-
lékletének,,Duna part védett övezetén kívüli terület" utcajegyzéke nem tartalmazza a Márna utcát, pedig
terĹiletiIeg ide tartozik. Az előterjesztés ezzel az utcával való kiegészítésről szól.

dr. G<ibl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászolás, kérdés nem volt. dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotási ja-

vaslatot

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a védett utakra történő behajtás
rendjéről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletét.

Budaka!ász Város önkormányzata Képviselő-testületének 35l2o22, (xtl. 15.) tinkormányzati rendelete
Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének a védett utakra történő behajtás rendjéről

szóló L5 / 2022 (Vl. 30. ) ön kormá nyzati rend e leté nek kiegészítésé rőt

Budakalász Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében, valamint a kozúti közlekedésről szóló 1988. évi l. torvény 34. 5 (2) bekezdésben és az
utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szőló 2O/I984. (Xll.21.) KM rendelet 2. $
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja

1.9
A védett utakra történő behajtás rendjéről szőló I5/2o22. (vl' 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2.9
Ez a rendelet2022' december 1-6-án lép hatályba

dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző
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5. Javaslat a Lupa Egyesület 2o2L, évi feladat finanszírozásának elfogadására
17 4 / 2022'(xl l. 14. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: PénzĹigyi Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: Önkormányzatunk 2018. november 9-én kötött megállapodást a Lupa

Egyesülettel a Luppa-sziget környezetének, állapotának megőrzésére, javítására. Az átVállalt feladatokra

a megállapodás szerint minden évben az onkormányzat forrást biztosít az egyesület számára. 2o2'J'. év-

ben az átadott támogatás 2.049.o20,-Ft volt. Az elszámolást az EgyesÜlet minden évben elkészíti és be-

nyújtja a következő év március 31-ig.

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

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:

t97l2o22. (xll.14.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a Lupa Egyesület 2o2L évi támogatásáról szóló
elszámolást e|fogadja, és a Képviselő-testület a Lupa Egyesülettel 2018-ban kötott megállapodása alap-
ján, az átvállaĺt feladatokra járő 2022. évi támogatás kiutalását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

lyázat eredménytelenségének megál!apítására és újabb pá lyázat kiírásá ra
17 5 / 2022.(xl l. 14.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: A Sekrestyés utcai két ingatlan értékesítésére az Önkormányzat ŻO22.

október 5-én - otödik alkalommal - pályázatot írt ki. A pályázat beadási határideje 2022. november 30-án
lejárt. Senki nem nyújtott be ajánlatot, így a pályáztatás ismét eredménytelenÜl zárult, ĺgy újabb pályázat
kiírása szÜkséges.

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

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

kat.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:
t98l2o22. (x!I.14.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dönt, hogy a Budakalász Város onkor-
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mányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/2 hrsz. alatti belterületi építési telek vo-
natkozásában az értékesítésére irányuló S/Sekrestyés utco 3706/2 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 3706/2 hrsz. ingatlan értékesítéséről szóló pályázat
kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett pályázatok Értékelő Munkacsoport útján történő fel-
dolgozására
A pályázatok értékeléséről - az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-testĹjlet dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

199/2022. (X!l.14.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dont, hogy a Budakalász Város onkor-
mányzata tulajdonábanlévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/4 hrsz. alatti belterületi építési telek vo-
natkozásában az értékesítésére irányuló S/Sekrestyés utcq 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-
dolgozására.
A pályázatok értékelésé ről _ az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-testület dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen,0 nem, 3 tartózkodás szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

2ool2o22. (xll.14.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a Sekrestyés utca 3706/2 és 3706/4 hrsz. in-
gatla nok é rtékesítési pály ázatának Érté kelő M u nkacsoportj á ba fel kéri :

dr. Deák Ferenc jegyzőt Értékelő Munkacsoport elnökévé,
Szeleczky Szilvia műszaki és főépítészi irodavezetőt taggá,
Nád Lilla pályázati és beszerzési csoportvezetőt taggá,
Va rga Món i ka vagyonga zdá l kodási i.igyi ntézőt ta ggá.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7, Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
L8o / 2022.(xl l. 14.) sz. előte rjesztés

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

dr. GČibl Richárd polgármester: Az előterjesztés a Képviselő-testÜlet 2022. augusztus 4-e és 2022. nov-
ember 30-a közotti időszakban hozott határozatait és a végrehajtásukról szóló rövid beszámolót tartal-
mazza' A vizsgált időszakban 61 képviselő-testÜleti dontés született.
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dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászólás' kérdés nem volt. dr. Göbl 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:

201/2022. (Xll.14.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a 2022. augusztus 4. és 2022. november 30.

közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Göbl 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?

Rogán László képviselő: A jókívánságaimat szeretném kifejezni a televízió nézői felé. Mindenkinek áldott

[jnnepet kívánok, boldog új esztendőt, ésjó egészséget.

dr. Göbl Richárd polgármester: Köszönjük a jókívánságokat. Mindenkinek kívánok áldott karácsonyt.

A nyilvános ülésnek vége, zárt [ilésen folytatja munkáját a képviselő-testÜlet

K.M.F

lk
dr. Göbl

polgárme
dr. k

jegyző
o

e*

lle Enikő

jegyzőkönyvvezető
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