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Nopirendi pontok:

N v íIt na pi re nd i pontok:
L, Javaslat 2023, évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

169 / 2o2Ż.(xl.30.) sz' e lőterjesztés
Tárgyalta: Pénzügyi Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr' Göb| Richárd polgármester

2. Javaslat az önkormányzat2022. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítására
162 / 20Ż2.(xl' 30. ) sz. előte rjesztés

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

3. Beszámoló Budakalász Város onkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének 01.-09. havi teljesĹ
téséről
163 / 2022.(xl.30. ) sz' előterjesztés

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

4. Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására
L60 l 2022.(xl. 30. ) sz. előterjesztés

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

5. Javaslattelepülési adórendelet megalkotására
I59 / 2022.(xl. 30.) sz. előterjesztés

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

6. JavasIat a motoros vízijárműveket terhelő települési adórendelet módosítására
L6I /2022.(xl. 30. ) sz. előterjesztés

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

7 . Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására
L67 / 2022'(xl. 30' ) sz. előte rjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
8. Javaslat a Kós Károly Míívelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítására

L68 / 2o2Ż.(xl. 30') sz' el őterjesztés
Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

9. Javaslat Budakalász Város szabályozási tervének módosítására, véleményezési szakasz lezárá-
sára
17 o / 2022.(xl' 30. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

10. Javaslat Budakalász egyes közterületein a kö,zlekedési rend megváltoztatására
17 t / 2022'(xl.30. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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11. Javaslat a Budakalászi Sportcsarnok dísztégla burkolat omlás kármentesítési költségeinek díj-

beszámítás útján történő rendezéséhez tcirténő hozzájárulásra 172/2022.(Xl.30.) sz. előterjesz-

tés
t7 2/ 2022'(xl. 30. ) sz. előterjesztés

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

12. Javaslat az 1. számú gyermek háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítására
Í58 /20Ż2.(xl. 30. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Társadalmi szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

13. Javaslat Budakalász közvilágítás korszerűsítésének tervezésére irányu!ó beszerzési eljárás le-

folytatására
t7 3 /2022.(xl. 30. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepĹilésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Zárt nąpirendi pontok:
14. Javaslat belső ellenőrzési feladatok ellátására

164 / 2022.(xl. 30. ) sz. előterjesztés
Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

15. Javas]at a Bursa Hungarica 2023. évi ösztöndíjpályázatok elbírálására
1'65 / 2022.(xl. 30. ) sz. előte rjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
16. Javaslat a Kalászi ldősek Klubja intézmény vezetésével kapcsolatos dĺintések meghozatalára

L66 / 2022'(xl.30.) sz. előterjesztés
Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, a meghívotta-

kat, a városi közösségi oldalunkon keresztül Budakalász lakosságát!

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a L2Íős képviselő-testületből 10 fő jelent meg, az ülés határo-

zatképes.

Javaslom, hogy a testület a munkáját a zárt napirendi pontok tárgyalásával kezdje, és első napirendként

az ldősek Klubja vezetői pályázatot tárgyaljuk.

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását, kérem szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Képviselő-testí.ilet 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a

napirendi pontokat.
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dr. Gcibl Richárd polgármester: A napirendi pontok megtárgyalása előtt kérem, álljanak fel! November

17-én hajnalban váratlanul elhunyt Wágnerné Klupp Katalin. A Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület

alapítóját, a kalászi német közösség vezetőjét, a budakalászi németek történetének kutatóját, Budakalász

díszpolgárát veszítettÜk el, kérem adózzunk egy perces néma csenddel az emlékének.

Köszönöm. Wágner Katalint Budakalász saját halottjának tekinti, a temetésére december 5-én kerÜl sor a

Klisovác utcai katolikus temetőben,

Engedjék meg, hogy ezután beszámoljak a legutóbbi testületi Ĺilés óta eltelt időszak fontosabb esemé-

nyeiről:

Novemberben elhagyta a 600-at az 1000 fát Budakalásznak! mozgalom számlálója. A város klímája

szempontjából különlegesen fontos program kozosségi faĹjltetésekkel, iskolák részvételével zajlik.

Célegyenesben az omszk parki felújítás. December elejére elkészÜl az omszk park felújított játszótere és

az új fitneszpark is. A vállalkozó az előzetes []temterv szerint haladt a munkával, a megszabott határidőn

belí.il minden elkészÜl. A 19L millió forint értékű beruházás pályázaton elnyert támogatással és a város

saját forrásaiból valósuI meg.

Megújulés kibővül az Egészségház'257,5 millió forintos uniós forrásból megújulés kibővül a budakalászi
Egészségház. Fejlődik az egészségí.igyi alapellátás, korszerű épí.iletgépészeti rendszer és modern orvosi
műszerek állnak a gyógyítás szolgálatába.

Megnyitotta kapuit a budakalászi Közösségi Műjégpálya! A mai naptól látogatható a budakalászi Közös-

sési Műjéspálya. lmmár a 8. jeges szezon vette kezdetét. A tavalyihoz képest otszörosére emelkedett az

áramszolgáltatás díja, ennek ellenére a Közosjég kinyitott.

ldén 54 láda almát vásárolt az onkormányzat a budakalászi gyermekintézmények számára. A gyümolcsök

kiszállítása megtortént.

Elindult és december közepéig tart a Kabátkampány. Aki fázik, elvehet egy kabátot; aki segíteni akar, az

hozzon egyet! A szegénység, rászorultság nem lehet bélyeg senkin. Az akció december L9-ig tart a Falu-

ház bejáratánál.

Alapvető élelmiszerek lesznek az idei ajándékcsomagokban. Ezeket a nyugellátásban, baleseti ellátásban,
rokkantsági ellátásban, valamint árvasági ellátásban részesÜlő budaka|ásziak december 7-én, 8-án és
9-én vehetik át a Faluházban.

Szombaton meggyújtottuk az első adventi gyertyát a Kárpátok őre szobornál feldíszített koszorún. Az
előttünk álló három szombaton is várjuk a budakalásziakat, hogy méltón várjuk a közeledő karácsonyt.

December ].]--én ĺesz az ldősek Karácsonya a Patakpart Általános lskolába. oda is mindenkit szeretettel
várunk.
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Módosított napirend:

Zárt napirendÍ pontok:

L, Javaslat a Kalászi Idősek Klubja intézmény vezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
1'66 / 2022'(xl.30. ) sz. előterjesztés

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

2, Javaslat belső ellenőrzési feladatok ellátására
t64 / 2022.(xl. 30. ) sz. el őterjesztés

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

3. Javaslat a Bursa Hungarica 2o23. évi ösztöndíjpályázatok elbírálására
1'65 / 2022.(xl. 30. ) sz. e l őterjesztés

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

Előterjesztő: Dr' Göb| Richárd polgármester

Nvílt napÍrendi pontok:

4, Javaslat 2o23, évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
1'69 / 2022.(xl. 30. ) sz. előterjesztés

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

5. Javaslat az önkormányzat2022, évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítására
t62 / 2022.(xl.30.) sz. e lőterjesztés

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

6. Beszámoló Budakalász Város önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének 01.-09. havi teljesĹ
téséről
t63 /2022.(xl. 30.) sz. előterjesztés

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

7. Javaslat a helyi adókról szó!ó önkormányzati rendelet módosítására
1'60 / 2022.(xl. 30. ) sz. előterjesztés

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

8. Javaslattelepülési adórendelet megaIkotására
I59 / 2022.(xl.30. ) sz. el őterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göb| Richárd polgármester

9. Javaslat a motoros vízijárműveket terhelő telepüIési adórendelet módosítására
1'6I /2022.(xl. 30. ) sz. e lőterjesztés

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

10. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására
1'67 / 2oŻ2.(xl. 30. ) sz. előte rjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
11. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Kĺinyvtár Alapító okiratának módosítására

1'68 / 2022.(xl. 30. ) sz. e lőte rjesztés
Tárgyalta: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

12. Javaslat Budakalász Város szabáIyozási tervének módosítására, véleményezési szakasz lezárá-
sára
17 0 / 2022'(xl. 30. ) sz. el őterjesztés

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

13. Javaslat Budakalász egyes közterületein a közlekedési rend megváltoztatására
17 1' / 2022.(xl. 30. ) sz. el őte rjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

14. Javaslat a Budakalászi Sportcsarnok dísztégla burkolat omlás kármentesítési ktiltségeinek díj-
beszámítás útján történő rendezéséhez történő hozzájárulásra 172/202Ż.(Xl'30.) sz. előterjesz-
tés
t7 2 / 2022.(xl' 30. ) sz. előterjesztés

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

15. Javaslat az 1. számú gyermek háziorvosi körzet feladate!látási szerződésének módosítására
1,58 / 2022.(xl. 30. ) sz. e lőte rjesztés

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

16. Javaslat Budaka!ász közvilágítás korszerűsítésének tervezésére irányuló beszerzési eljárás le-
folytatására
17 3 /2022.(xl' 30. ) sz' el őterjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Napirend tárgyalása

Nvílt napi rendi oontok:

4. Javaslat 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
1'69 / 2o22'(xl. 30. ) sz. e lőte rjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: A belső ellenőrzési vezető elkészítette a2023. évre vonatkozó belső el-

lenőrzési tervet, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően kockázate|emzésen alapul.
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dr. Göb! 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 normatív határozatot hozta:

181/2022. (XI'30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város önkormányzat Képviselő-testÜlete az Önkormányzat2023' évi belső ellenőrzésitervét
és valamennyi mellékletét a csatolmány alapján jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

5. Javaslat az onkormányzat2022, évikĺiltségvetésirendeletének 3. számú módosítására
1'62 / 2022.(xl. 30. ) sz. e lőte rjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: AŻo22. évi költségvetési rendeletÜnk 3. módosítása során átvezetésre

kerültek a már realizálódott többletbevételek, a testületi dontések, a lekotött betétek lekötése és felol-

dása miatti technikai előirányzatok és egyéb előirányzat rendezések.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

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

vaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattaI az alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az onkormányzatŻ022. évi koltségveté-

séről szóló re ndeleténe k módosítá s ár ól szólő ön kormá nyzati re nd eletét.

B U DAKALÁSZ VÁRos ö ĺĺ ro R ruÁĺĺYznr
KÉPVlsELő-TEsTÜLETÉNEK

28l 2022. (xl l. 1.) önkormányzati rendelete
az onkormányzat2022. évi költségvetéséről szóló5/2022 (ll.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város Önkormányzat 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.S
(1)Az onkormányzat 2022. évi költségvetésérőlszóló 5/2022.(ll.24.) önkormányzati rendelet 2' 5 (1) bekezdés a)

és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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[Budakalósz Vóros onkormányzatának Képviselő-testülete figyetemme! az államhóztartósról szóló 2011. évi CXCV.tv
(továbbiakban: Ánt.) 23. ś (2) bekezdés d) pontjóban foglalt előĺrósro Budakolász Vóros onkormónyzata]
,o) 2022. évi koltségvetésének tdrgyévi kiadósi főosszegét 3,958,239'643,- forintban,
b) 2022. évi költségvetésének tórgyévi bevételi főosszegét 3.L86'893.075,- forintban óllapĺtjo meg az 7. szómú

melléklet olapján."
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24,| önkormányzati rendelet 2' s Q) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A tárgyévi koltségvetési bevételek és kiadósok különbozeteként megállopĺtja a hióny összegét 771'.346.568,-

forintbon. A koltségvetésben tervezett tárgyévi kóltségvetési bevételek, és tórgyévi kiodások kozotti egyensúlyt o
költségvetésben oz előző évi8t0'08L.9Ą7,- forĺnt koltségvetésimaradvány, a lekötött betét lehelyezés és megszün-
tetés 2'450.000.}ol,-forint és a finanszĺrozósi kiadósok 38.735.379,- forint külonbozete teremti meg"

2.S
Az onkormányzat 202Ż. évi koltségvetéséről szóló 5/2022. (ll, 24.) önkormányzati rendelet 5. 5 (8) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) A Képviselő-testület a kiadások kozött 72L239'6t2,- Ft működési tartalékot és 335.199.949,- Ft felhalmozási
tartalékot állapít meg, melyet a 17. melléklet részletez'"

3.0
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 14. s (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az általónos tartolékként nevesĺtett osszegből (I2L'239.6t2,- Ft) a Polgármester jogosult a költségvetésben
szereplő felújĺtósi és beruhózdsi jogcĺmek kiegészĺtésére, amennyiben a költségvetésben biztosított keretosszeg nem
nyújt fedezetet a feladat elvégzésére. E döntéseiről a Képviselő-testületnek negyedévente kijteles beszámolnii'"

4.S
(1) Az önkormányzat 2o2Ż. évi kÖltségvetésérćjl szóló 5/2022. |l. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyé-
be az ].. melléklet lép.
(2) Az Önkorm ányzat 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 onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll' 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyé-
be a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkorm ányzat 2022. évi költségvetésé ről szóló 5/2022. |l. 24') önkormányzati rendelet 5. melléklete helyé-
be az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24.| önkormányzati rendelet 6' melléklete helyé-
be a 6' melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022' (ll. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyé-
be a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi kö|tségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyé-
be a 8. melléklet lép'
(9) Az onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/20Ż2. (ll. Ż4') önkormányzati rendelet 9. melléklete helyé-
be a 9. melléklet lép.
(10) Az onkormányzat2022. évi kciltségvetéséről 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. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete he-

lyébe a 11. melléklet lép.
(1'2) Az onkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/Ż022. (ll. 24') önkormányzati rendelet 12. melléklete he-
lyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022' évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24.| tinkormányzati rendelet 13. melléklete he-
lyébe a 13. melléklet lép.

Qa| Az onkormányzat2022. évi költségvetéséről szóló 5/2oŻŻ. (ll' 24.) önkormányzati rendelet 14' melléklete he-
lyébe a 14. melléklet lép'
(].5) Az onkormányzat 2022, évi költségvetéséről szóló 5/2022. (x' 24.| önkormányzati rendelet ]'5' melléklete he-
lyébe a 15. melléklet lép.
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(16) Az Önkormányzat 2022' évi költségvetéséről szóló 5/2022. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete he-

lyébe a 16. melléklet lép.
(I7) Az onkormányzat 2022, évi költségvetéséről szoló 5/2022. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 17' melléklete he-

lyébe a 17. melléklet lép.
(].8) Az Önkormányzat Żo22. évi költségvetéséről szóló 5/20Ż2' (ll' 24') önkormányzati rendelet 18. melléklete he-

lyébe a 18. melléklet lép.
s.s

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testü-
letének 2 / 20t8 ( l l. 12.) ön kormá nyzati rendelete'

6.S
Hatályát veszti Az onkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- test-
ü letének 5 / 20L9 ( l l. 28. ) cinkorm á nyzati rendelete.

7.0
Hatályát veszti az onkormányzat2o2o. évi költségvetésérőlszóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- test-
ü letének 2/ 2020 ( l l.28.). önkormá nyzati rendelete.

8.S
Hatályát veszti az onkormányzat 2o2t. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- test-
Ü l etén ek 7 / 202t ( l l l. 1. ) ö n ko rm ány zati re nd el ete.

e.s
Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba'

dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

6. Beszámoló Budakalász Város önkormányzat 2022, évi pénzügyi tervének 01.-09. havi teljesĹ
téséről
1'63 / 2022.(xl. 30. ) sz. e lőterjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: A beszámoló januártól szeptemberig tartalmazza a bevételek, kiadások,

finanszírozási műveletek teljesülésének a tervezett 3. előirányzatmódosításhoz viszonyított alakulását.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság 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:

18212022. (Xl.30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az onkormányzat és intézmé-
nyei2022.01.-09. havi gazdálkodásáról szólő, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a telepĺ.ilés pol-
gármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 20L1. évi CXCV. torvénv 87.5' /L/
bekezdésében, vaIamint az államháztartási torvény végrehajtásáről szóló 368/2oL1'. (Xll.31.) számú
Korm. rendelet és az azt módosítő 4I3/2oIŻ (Xll. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7, Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására
160 / 2022,(xl.30.) sz. el őterjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármesterz A 2021. évre a települési onkormányzatok számára adóbevezetési,
adóemelési moratórium került elrendelésre, mely intézkedésa2022' évre is hatályban maradt. Az épít-
ményadó és telekadó adómértékének emelése legutóbb 2020' évben volt, melyet követően még az inflá-
cióval megegyező mértékű emelésre sem volt lehetőség. Az adóbevételek csökkenése és az igen magas

infláció mellett az onkormányzatnak a drasztikusan növekvő rezsikiadásokat is finanszírozniuk kell, miu-
tán a Kormány döntése érte|mében az önkormányzatok 2022. júliusától csak piaci áron tudják megvásá-
roĺnia a földgázt és a villamos energiát.

Az előterjesztést a Pénzi.igyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

Rogán László képviselő: Bizottsági Ĺilésen megtárgyaltuk a napirendi pontot. A lakosságot igazán ez nem
érinti. Az emelés cégeknek jelentkezik, a lakosságnak nem. Kommunális adó tekintetében nem történik
emelés.

Hozzászólás, 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 onkormányzat Képviselő-testlilete megalkotja az önkormányzat helyi adókról szóló

rende leté nek mód osítás áról szőló ön korm á nyzati re nde letét.

Budakalász Város onkormányzata Képviselő-testületének 29l2o22, (xll. 1.) cinkormányzati rendelete
helyi adókról szóló 24l2oL5. (xl.27 .| sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testÜlete az Alaptorvény 3Ż. cikk (1) bekezdés a) pontjá-

ban meghatározott feladatkorében eljárva, a helyi adóról szóló 1990. évi C' törvénv 1. s (1) bekezdésé-
ben, valamint 6. s-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.S
A helyi adókról szóló Budakalász Város Önkormányzat l(épviselő- testü|etének24/2oI5 (xl.Ż7') önkor-
mányzati rendelet 8. s (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az adó mértéke)

,a) -őltaldnos évi mérték 1.5oo Ft/m2/év
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b) -az óltalónostól eltérő adó mérték Lupa-szigeten 1.500 Ft/m2/év, omely teljes egészében o Sziget
te r ü l etre n d e zésé re é s fej l e sztés é re ford ĺťa nd ó."

2.9
A helyi adókról szóló Budakalász Város onkormányzat Képviselő- testÜletének24/2015 (xl'27'| önkor-
mányzati rendelet t2. s Q) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2l A telekadó mértéke beépĺtett telek esetén évi 260 Ft/mz/év, beépĺtetlen, de a mindenkor hatólyos
Hetyi Épĺtési Szabólyzat szerint beépĺthető telek esetén évi 325 Ft/m2/év, beépĺtetten és a Helyi Épĺtési
Szobólyzat szerint nem beépĺthető telkek esetében I3o Ft/m2/év., ,"

3.S
Ez a rendelet2023.január 1-jén lép hatályba.

dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

8. Javaslatte!epülési adórendelet megalkotására
1'59 / 2022.(xl.30. ) sz. előte rjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: Ez a javaslat szintén a romló gazdasági körÜlményeket hivatott ellensú-
|yozni. Budakalászon idegenforgalmi adó korábban nem került bevezetésre, a szálláshelyek kis száma ezt
nem is indokolta. Az elmúlt években azonban jelentősen megnövekedett az onkormányzat illetékességi
terÜletére látogató úgynevezett ,,egynapos" turisták száma, akik szabadidejüket településünkön toltik. A
rendelet-tervezet célja, hogy adózás alá vonja azon magánszemélyeket, akik telepĹilésĺ.lnkre látogatnak,
és valamelyik vízparti szolgáltató egységnél belépőjegyet váltanak, vagy bérletet vásárolnak.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

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

vaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testĹilete 10 egyhangú lgen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-

vazattal az alábbi rendeletet hozta:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĺ.jlete megalkotja a belépőjegyváltásra kötelezett
szolgáltatásokat terhelő települési adóról szóló rendeletét.

Budakalász Város onkormányzata Képviselő-testületének 3oĺ2o22. (Xll. 1.) önkormányzati rendelete
a belépőjegyváltásra köteIezett szolgáltatásokat terhelő települési adóról

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény t/A.
5-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptorvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában,
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Valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szoló201J. évi CLXXXIX. törvény 23. s (5) bekezdés 15.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kovetkezőket rendeli el:

1. Általánosrendelkezések
1.S

Budakalász Város onkormányzata (továbbiakban: onkormányzat), az onkormányzat illetékességi terÜle-
tén bevezeti a belépőjegyváltásra kötelezett szolgáltatásokat terhelő települési adót.

2.S
. Az adókotelezettség az Önkormányzat illetékességi terÜletén található, sport-, szabadidős-, rekreációs
céllal hasznosított állóvizek látogatása során váltott belépőjegy, Vagy bérlet után keletkezik május 1-.

napjától, szeptember 30. napjáig.
2, Azadő alanya

3.S
Azadó alanya az a magánszemély, aki egy napot meg nem haladó tartózkodása során az onkormányzat
illetékességi területén található, sport-, szabadidős-, rekreációs céllal hasznosított állóvizek valamelyiké-
nél belépőjegyet vált, illetve bérletet vásárol.

3. Adómentesség
4.$

A 3. 5 szerinti adókötelezettség alól mentesÜl:
q) Az a magánszemély, akit a szolgáltatás nyújtója sem kötelez belépőjegy-váltásra'
b) A budakalászi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély, amennyiben ezt a

belépőjegy vagy bérlet vásárlásakor igazolja.
4. Azadó alapja

s.s
(1) Az adó alapja a megvásárolt belépőjegyek száma.
(2| Az adó alapja a meghatározott számú alkalmakra szóló bérlet vásárlása esetén bérletben megvásárolt
belépésre jogosító aĺkalmak száma.
(3) Az adó alapja havi-, félszezon- illetve szezonbérletek vásárlása esetén a belépésre jogosító hónapok
száma.

5. Az adó mértéke
6.S

(1)Az adó mértéke személyenként és belépőjegyenként 200,- Ft.

(2) Az adó mértéke a meghatározott számú alkalmakra szóló bérlet vásárlása esetén 200,- Ft/belépésre
jogosító alkalmak száma.
(3) Havi-, félszezon- illetve szezonbérletek vásárlása esetén az adő mértéke 1.000,- Ft/hő.

6. Az adó beszedése, bevallása és megfizetése
7.S

(1) A fizetendő adót a belépőjegy, bérlet kiállítója szedi be.
(2) Adóbeszedésre kotelezett az általa beszedett adóról, az adő alapjának, a mentesség jogcímének, az

adó összegének megállapítására alkalmas nyilvá ntartást köteles vezetni.
(3) A fizetendő adót adóbeszedésre kötelezettnek akkor is meg kell fizetnie, ha annak beszedését elmu-
I asztotta.
(4) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adót a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik nap-
jáig köteles befizetni az onkormányzat e célra rendszeresített adóbeszedési számlájára.
(5) Az adóbeszedésre köteĺezett adófizetési kotelezettsége teljesítésével egyidejűleg koteles az általa
beszedett adóról adóbevallást tenni. Az adó befizetése az adóbevallást nem pótolja, így nem mentesít a
bevallás elmaradásából eredő jogkövetkezmények alól'

7.Záró rendelkezés
8.9
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Ez a rendelet2023. május L-jén lép hatályba.

dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

9. Javaslat a motoros vízijárműveket terhelő települési adórendelet módosítására
1'6t / 2022.(xl' 30. ) sz. előte rjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: A rendeletmódosítással az adó egyosszegű befizetése után járó 50%-os

mértékű kedvezmény megszűnik. A többi helyi adónemben nem alkalmazunk olyan kedvezményt, melyet
csupán azért adunk adózónak, mert egy összegben teljesítette adóbefizetési kötelezettségét. R rende-
letmódosítás célja az, hogy a motoros vízi járművek tulajdonosai nagyobb mértékben járuljanak hozzá a

helyi adóbevételekhez, a közösségi célok megvalósításához.

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

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

Hozzászolás, kérdés nem volt. dr. Göbl 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a motoros vízi járműveket terhelő
településiadóról szóĺó rende|etének módosításáról szóló onkormányzati rendeletét.

Budakalász Város önkormányzat Képviselő-testületének 3Ll2o22.|xll.1.) sz. rendelete

a motoros vízijárműveket terhelő települési adóról szóló 24l2o19. (xl. 29.| sz, önkormányzati rendelet
módosításáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2oLL'évi CLXXX|X. törvény 13. s (1) bekezdés 13. pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

5 (L) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a kovetkezőket rendeli el:

1.5
Hatályát veszti a motoros vízi járm(iveket terhelő telepÜlési adó című Budakalász Város onkormányzat
Képviselő- testületének 24/2oI9 (Xl.29.) onkormányzati rendelet 7. s (4) bekezdése.

2.S
A motoros vízi járműveket terhelő települési adó című Budakalász Város onkormányzat Képviselő- test-
í.iletének 24/2019 (Xl.29') önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.S
Ez a rendelet2023'január 1-jén lép hatályba.
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dr. Göbl Richárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

10. Javaslat a Képviselő-testület 2o23, évi munkatervének elfogadására
167 / 2022.(xl' 30. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tele pii lésfej lesztési és Környezetvédel mi Bi zottsá g

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

dr. Göbl Richárd polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a képviselő-testület éven-
ként megállapított munkaterv alapjá n ü lésezi k.

Az előterjesztést mind a három bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

Hozzászőlás, kérdés nem volt. dr. Göbl Rlchárd polgármester szavazásra bocsátja a normatív határozati

javaslatot.

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

Buda ka lász Város önkormá nyzat Képviselő-testüIetének
L83 l 2022. (xll. 1.) normatív határozata

a Képviselő-testület
2023. éves munkatervéről

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testÜlete elfogadja a Képviselő-testÜlet 2oŻ3. évi Munkater-
vét a határozat melléklete szerint.
Határidő: 2022. december 3L.
Felelős: polgármester

11. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtáľ Alapító okiratának módosítására
L68 / 2022.(xl. 30. ) sz. el őterjesztés

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

dr. G<ibl Richárd polgármester: A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szólő Kormányrendelet alap-
ján költségvetési támogatásban részesült szervezeteknek szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolási
kötelezettsége áll fenn. Az elszámoláshoz a Művelődési Ház alapító okiratának tartalmaznia kell a ,,Köz-
művelődés- kulturális ala pú gazdaságfejlesztés" fu nkciót.

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

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

Hozzászőlás, kérdés nem volt. dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a normatív határozati

javaslatot,

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

vazattal az alábbi határozatot hozta:

Budakalász Város ön kormányzat Képviselő-testületének
t84l 2022. (xl l. 1.) normatív határozata

a Kós Károly Művelődési Ház és Kłinyvtár Alapító okiratának jóváhagyásáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testi.jletének 78/2o2o.(x.22.) normatív határozattal jóváha-

gyott Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (201]. Budakalász, Szentendrei út 9.) alapító okiratát a kul-

turális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes
kulturális tárgyú torvények módosításáről 2020. évi XXXll. törvény 1.s (2) bekezdése alapján 2022. nov-
ember 30. napjával a vlÁr okirat sablon alka|mazásával - az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 4.4. pontjában a ,,A koltségveťési szerv alaptevékenységének kormdnyzati funkció sze-

rinti megjelölése" tóblózat ,,kormónyzati funkciószóm 082094, kormónyzati funkció megnevezése ą Köz-

művelődés- kulturólis alapú gazdasdgfejlesztés" sorral egészijl ki a tovóbbi szerkezeti egységek szőmoző-
s ó n q k é rte l e msze r (i me gv ó ltoztotds őv o l.

A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt !6423-T2022 okiratszámú alapító
okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűlee5/2533l2o2o. számú alapító okiratot visszavonja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 1/6423-3lŕ2022 okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti

és Pest megyei lgazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba Vétel céljából történő benyújtására.

Ezzel egyidejűleg az alapító okirat korábbi módosításáról szóló 78/2oŻo'(x.22.| számú normatív

határozatát és a határozattal jóváhagyott y2533{2020 okiratszámú alapító okiratát hatályon kívÜl helyezi'

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. Javaslat Budakalász Város szabályozási teruének módosítására, vé!eményezési szakasz lezárá-
sára
17 o l 2oŻ2'(xl.30. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

dr. Gĺib! Richárd polgármester: Az onkormányzatpályázat keretei között szabadtéri színpad és közösségi
tér kialakítást szeretné elvégezni a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A színpad környeze-
tében raktár és öltoző funkciók elhelyezése is sz[ikséges. A kívánatos téralakítás esetén az öltoző blokk a

Szabályozási terven jelolt építési helyen kívÜl esik, ezért az építési hely pontosítása szükséges.
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Az előterjesztést a Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

dr. Göbl 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-

vazattal az alábbi határozatot hozta:

L85l2o22. (xl.30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dont, hogy a Szabályozási terv módosítását

rövid eljárásban a t29I/].6 hrsz-ú telken jelolt építési hely pontosítása érdekében el kívánja végezni.

A partnerségi rendeletnek megfelelően előzetesen lefolytatott egyeztetés során észrevétel nem érkezett

be, ezért a véleményezési szakaszt lezárja.

A módosítást bemutató, a települési főépítész által készített véleményezési anyagot az állami főépítész
záró véleményének megkéréshez az E-térbe való feltoltésre alkalmasnak tartja.
Határidő: azonnal
Fe!elős: polgármester

13. Javaslat Budakalász egyes közterületein a közlekedési rend megváltoztatására
77 I / 2022.(xĺ. 30.) sz. el őterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: A Képviselő-testÜlet szeptemberi ülésén kerÜlt elfogadásra Budakalász
Fenntartható Városi Mobilitási Terve, ami a város rendkívĹil rossz közlekedési helyzetének javításárafó-
kuszál. A hosszú távú stratégiai terv a város élhetőbbé tétele érdekében konkrét cselekvési programokat

határozott meg, többek között a ,,forgalomcsillapított belváros", illetve a ,,gyalogos- és kerékpárosbarát
Város" témakörokben'
A cselekvési programon belÜ| olyan projektelemek kerültek meghatározásra, mint a csökkentett sebes-
ségű zónák, a lakó-pihenő övezetek kiterjesztése, illetve a gyaloglás biztonságosabb feltételeinek biztosĹ
tása.
A javaslatcsomagban szerepel a Felsővár és Kálvária utcák egyirányúsítása, a Berdó terÜletén 30 km/órás
övezet létrehozása, a Tanító utcában a várakozási tilalmat jelző táblázás korrekciója, valamint a Kereszt
utca - Scholz Ferenc utca útvonalon az átmenő forgalom csökkentését célzó táblák kihelyezése.

17:51-kor Balogh Csaba képviseIő elhagyj a tárgyalótermet, majd 17:53-kor visszajön a tárgyalóterem-
be.

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

solta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. határozati javaslatba kerüljon bele a ,,kivéve kerékpár"-al megha-

tározás is.

Ezt a módosítást befogadom
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Az előterjesztést a Telepĺ.ilésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

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

Rogán László képviselő: Valóban a kozlekedéssel kezdenÜnk kell valamit, de a közlekedés nagy része

rajtunk kívĹilálló okok miatt történik, átmennek rajtunk az autók. Nagy részben tudom támogatni az elő-
terjesztést, egy részben viszont nem, az egyirányúsítást nem tudom támogatni. Két dolog szúrt szemet. A
pincékig nem lenne egyirányúsĺtva, odáig be lehetne hajtani két irányból. Tudom, hogy lehet előre jelző

táblákat kitenni, de ha egy tábla nem ott hatályosul a saroknál, hanem feljebb, és egy teherautó beindul
folfelé, nem fog visszafordulni, folfog menni. Miveljár ez. Egyirányú lefelé, aztán a másik elindul felfelé,
a járda csak egy részen valósul meg a terepviszonyok miatt egy részen lépcsős. Kismamák babakocsival itt
kénytelenek a járda mellett haladni. Ha abban a hiszemben van, hogy csak fentrő| jöhet autó, és nem tud
felmenni a járdára problémát okozhat. A reggeli lskolába menetelnél, most hogy nincs semmilyen korlá-
tozás, aki fél 8 után 5-6 perccel próbál lejutni, a Kálvária utcán a pincék fölött fog araszolni, hogy kijusson
a Budai útra. Ha bevezetődik az egyirányúsítás, akkor a Gyĺ.imölcs utca végéig fog állni a sor, Ez nem élet-
szerű. Annak idején mi is foglalkoztunk a kérdéssel, nem tudtunk jó döntést hozni. A másik szubjektív.
Nem mindenki tud jól vezetni. A Felsővár utca felső szűkü|et résznél elég keskeny. Tolatgatni ott nem
lehet. Aki nem rutinos vezető, nagyon meg fog ott ijedni. Kérem, hogy a testület gondolja át ennek a

napirendi pontnak ezt a részét, hogy ezt most mindenképp tél előtt kell bevezetni, amikor nem tudjuk,
hogy a síkosságmentesítés hogy alakul, időben ki fog-e érni a sószóró autó. Én ezt így nem tudom támo-
gatni, a többit igen.
Tolonics lstván képviselő: A közmeghallgatáson is elhangzott ez a lakó-pihenő övezet, nekem ez azért
nem tetszik, mert mindenki lakni, pihenni szeretne, a Damjanich utcaiak, a Pomázi utcaiak, a József Attila
utcaiak is. Ezt én megkülonböztetésnek érzem.

Forián - Szabó Gerge|y alpolgármester: Tolonics úrnak reagálnék, hogy nagyon jó lenne, ha az egész vá-

rosra ki tudnánk tenni a lakó-pihenő övezet táblát. Sokan nem tudják, hogy ez azt jelenti, hogy azok me-
hetnek be, akinek ott van dolga. A főutak keresztül szelik a várost. Ha a külső elkerĹjlő utak ügyében lesz

előrelépés, akkor fog javulni a helyzet. A Magyar Közúttal erős vitákat folytatunk még egy gyalogátkelő-
hellyel kapcsolatban is. Ami az egyirányúsításokat érinti, sajnos nincs DR. Váli lstván Frigyes TKB elnök, a

bizottságban részletesen megvitatták a szempontokat, régóta érlelődő dolog. A Felsővár utcában gyako-

riak a veszélyes helyzetek, főleg a téli időszakban. Kétirányból a szűk részen nagyon veszélyes helyzetek
alakulnak ki. Van ugyan tÜkör, de a látási viszonyok néha olyanok, hogy nagyon veszélyes a közlekedés.
Nincs kiépített járda, hiszen a terepviszonyok miatt a támfalas megoldás nagyon magas költség árán bő-
Víthető. Van egy erre vonatkozó pályázati elképzelésÜnk, de erre egyelőre nem látunk forrást, hogy meg
tudjon valósulni. orvendetes, hogy a városban nemcsak autóval járnak, például a gyalogbusz nagyon jól
működik. ltt folyamatosan azt a visszajelzést kapjuk, hogy nehéz' Próbálkoztunk felfestésekkel. Az ott
lakóktól is az a visszajelzés jött, hogy a Felsővár utcánál indokolt az egyirány(lsítás' A Kálvária utca ügyé-
ben volt nagyobb vita. A javaslatban minél kisebb kerĺ.j|őt kelltenni. A Berdóban az ideiévben történt egy

nagyobb útfejlesztés, kialakult egy útvonal a 3' kerület felé. stabilizált útburkolatokat kaptak utcák.
Meggy utca is kialakult. Ha beáll a Budai út és akik a Berdóba mennek, azoknak nem feltétlenÜl kell be-

állni a sorba, hanem a 3-ik kerÜletből felkanyarodnak a hegyoldalba, és minimális keriilővel haza tudnak
érni. A Kálvária utcában a részben hiányos járda és lépcsős járda miatt is volt az a szempont, hogy ott is

legyen egyirányúsítás. Még megoldandó feladat, a Kálvária járda ügyben zajlik a tervezés, 2o23-ban
mindenképp szeretnénk rá forrást találni. Van még ott egy veszélyes szűkület a Gyümölcs utca torkola-
tában, ott nemrég vásároltunk meg egy telkrészt' Az volt a célja, hogy azt a csomópontot tágítsuk ki. Ha
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megmaradt volna Kálvária kétirányúnak, akkor a Kálvária utcában meg fog nőni a forgalom, és a GyÜ-
molcs utca torkolatot jobban fogja terhelni az egymással szembemenő forgalom. Amíg ezt a Gyümolcs
utcai torkolatot nem oldjuk fel, addig a bizottság azt látta indokoltnak, hogy az egyirányúsítást mindkét
utca esetében érdemes érvényesíteni. A bevezetés után, a tapasztalatokat értékelve később jöhet egy

felülvizsgálat, ha az jön ki belőle, hogy lehetetlen közlekedési helyzetek alakultak ki, nagyobb torlódások
jelentkeztek, vagy amivel nem számoltak a szakemberek, akkor történjen egy felĹilvizsgálat.

Rogán László képviselő: Reggelente a Kalász Suliba viszik a gyerekeket és dugó van, visszatorlódik a sor a

Kálvária utcáig, aki a Főtér felé fog fordulni, nagyon hosszú lesz. Pomáz felől is jonnek az autók, a hévek is
megérkeznek. És még nincs bevezetve az egyirányúsítás. Budapest felé el lehet kerÜlni, de én a Budaka-
lászon belÜl a reggeli időszakról beszélek. Nem tudom mennyire jó koncepció, ha bevezetünk valamit, és
fél év után kideri.jl, hogy nem jól működik, az emberek közben hozzászoknak. Ha bevezeti.ink egy jogsza-

bályt, alkalmazzuk, nagyon nehéz visszalépni utána, egyszerűbb be sem vezetni. Papíron el lehet képzel-
ni, amit az útépítő mérnökok megállapítanak, de aki minden reggel ténylegesen benne van ebben a

helyzetben, azláIja, hogy nem ilyen egyszerű.
Forián- Szabó Gergely alpolgármester: Nagyon fontos, hogy a táblázás, és a forgalmi rend ki legyen táb-
lázva úgy, hogy ne induljanak meg megszokásból. Az alsó részen, esy jóĺ látható zsákutca tábla szerepel
az előterjesztésben, ha a Kálvária felől megyünk. ott lehessen befordulni a Budai út felől. Az utca alsó
szakaszánál a meredek rész előtt az ott lakók be tudjanak menni. Nem az a cél, hogy állandóan változ-
tassunk. A környékbeli lakókkal is volt egyeztetés, és kompromisszumokkal tud működni. Legtöbben, akik
viszik a gyerekeiket iskolába, azok mennek is tovább. Szeretnénk ösztonzőt adni, mert sokan mondják,
hogy nem mernek gyalog lejonni.

További hozzászőlás, kérdés nem volt. dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati

javaslatokat.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattaI az

alábbi határozatot hozta:

186/2022. (Xl.30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy határoz, hogy a Felsővár utcát egyirányú-
sítja a Gerinc u. irányába, valamint a Kálvária utcát egyirányúsĺtja a Budai út irányába. A Képvise-
lő-testület felkéri a polgármestert, hogy a behajtanitilos, zsákutca, két irányú forgalom. egyirányú utca
és kötelező haladási irány, illetve a forgalmi rend változására utaló KRESZ táblákat helyeztesse ki.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

187/2022. (XI.30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy határoz, hogy a Berdó telepÜlésrészen 30
km/h_ás sebességkorlátozású övezetet hoz létre a Kálvária utca és a Felsővár utca tetejétől a Berdó felé.
Ezzel egyidőben a Kálvária utcában és a Felsővár utcában 30 km/h sebességkorlátozást vezet be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 30 km/h övezet kezdete és vége, valamint a 30 km/h
sebességkorlátozo, és a forgalmi rend változására utaló KRESZ táblákat helyeztesse ki.

Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester

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

vazattal az alábbi határozatot hozta:

188/2022. (Xl.30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy határoz, hogy a Tanító utca József Attila
utca és Wesselényi utca közottiszakaszán fenntartja a,,Várakoznitilos" szabályozást, de a kerékbilincsre
utaló és a ,,kivéve engedéllyel" kiegészítő táblák leszereléséről intézkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

189/2022. (Xl.30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Scholz Ferenc és Kereszt
utcákban új forgalmi rendet vezet be, és a két utcába való behajtást korlátozza. A Képviselő-testület fel-
kéri a polgármestert, hogy a "mindkét irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom",20kmfh sebesség-
korlátozás, illetve a forgalmi rend változására utaló KREsZ táblákat helyeztesse ki.

Határidő: azonnal
FeIelős: polgármester

14. Javaslat a Budakalászi Sportcsarnok dísztégla burkolat omlás kármentesítési költségeinek díj-
beszámítás útján történő rendezéséhez történő hozzájárulásra 172/20Ż2.(Xl.30.) sz. e|őterjesz-
tés
t7 2 /2022.(xl.30.) sz. e lőterjesztés

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

dr. Göbt Richárd polgármester: A Budakaĺász KézilabdaZrt. arról tájékoztatta az onkormányzatot, hogy a

Sportcsarnok homlokzati tégla borítása részben leomlott' A falomlás oka, várható további károsodások
megjelenése, illetve a felelősségi kör nem volt megállapítható, ezértaz önkormányzat felkért egy szak-

értőt ennek tisztázására. A szakértő szerint, már a Sportcsarnok építésekor alapvető műszaki hiányossá-
gok és kivitelezési hibák álltak fenn, melyek miatt a dísztégla burkolat az eltelet évek alatt fokozatosan
tonkrement.
A Kézilabda Zrt. a bekért árajánlat szerinti veszélyte|enítési munkákat elvégezteti, és annak költségét
bérbeszámítás útján a Kaláz Kft. -vel rendezi.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 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.
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Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

t9012022. (Xt sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete aKaláz Kft. - Budakalászi Sportcsarnok dísztégla
burkolat omlásának kármentesítéséről szóló - tájékoztatását tudomásul veszi.
A Képviselő_testület hozzájárul ahhoz, hogy a kármentesítés2.O79.28O Ft + ÁFA koltségét a Budakalász
Kézilabda zrt. (Bérlő| bérbeszámítás útján rendezze a Bérbeadó Kaláz Kft. felé.
Határidő: azonnal
FeIelős: polgármester

15. Javaslat azL, számú gyermek háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítására
I58 / 2022.(xl. 30. ) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TársadalmiszolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Göbl Richárd polgármester: Dr. Dal|oul Hicham az'J'.számú gyermek háziorvosi körzet orvosa azzala
kéréssel fordult az onkormányzathoz, hogy a feladat-ellátási szerződését a rendelési idő tekintetében

akként módosítsa, hogy a csütörtoki napokon a rendelési időt 1 órával előrébb hozza'

Az előterjesztést a TársadalmiSzolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

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

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

kat.

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

191/2022. (Xl.30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testillete a DAL-med Kft. (1038 Budapest, Temes u. 11. l.

ép. fszt.4., adószám: 263074o0-I-41) képviseletében Dr. Dalloul Hicham csecsemő és gyermekgyógyász-

szal a Budakalász Város közigazgatási területén lévő 1'. számú gyermek háziorvosi körzet egészségügyi
alapellátásra kötott 2022. május 30. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladatel-
látási szerződést a határozat melléklete szerint jóváhagyja. A képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgár-

mestert a szerződés aĺáírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

16. Javaslat Budakalász közvilágítás korszerűsítésének tervezésére irányuló beszerzési eljárás !e-

folytatására
17 3 / 2022,(xl.30. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepÍ.ilésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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dr. Göbl Richárd polgármester: Városunk elavult közvilágításának korszerűsítését az energiahatékonyság

novelése mellett a kornyezetbarát megoldásokat szem előtt tartva szeretnénk megvalósítani.

A drasztikusan megnövekedett energiaárak még időszerűbbé tették a városunk energiafelhasználásának
jelentős költségét, az elektromos áramfogyasztás túlnyomó részét kitevő közvilágítás mielőbbi korszerű-

sítését. Budakalász elavult kozvilágítási rendszerének korszerűsítése során olyan energiatakarékos, ala-

csony kékfény-kibocsátású világítótesteket kívánunk felszerelni, amelyek a vonatkozó útÜgyi szabvá-

nyoknak megfelelő fényerőt bocsátanak ki, távolról csoportosan felügyelhetők, fényerejÍ.ik idősávosan

programozhatók, vaIamint a be és kikapcsolás a tényleges fényviszonyok szerint (is) vezéreĺhető.

A jelenlegi fényforrások egyszerű LED-re cseréjével 4)Yo-os, az intelligens vezérléssel azonban akár

65-7o%-os megtakarítás is érhető.

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

solta.

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

Nagel lstván alpolgármester:7I%-át tesz ki a város elektromos fogyasztásának a közvilágítás. Ez a leg-

nagyobb tétel. A végleges szerződéskötés nem történt meg, I70,- Ft fölé emelkedik január 'J"-től a világĹ
tási áramköltség a városban. A nyári csúcsokhoz képest kedvezőbb árakat sikerült elérni' Ezt nagymér-
tékben fogja tudni kompenzálni, ha a korszerűsítés megtorténik. Ez hosszú időre biztosítja, hogy egy jól

Üzemeltethető, és környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő rendszert építsünk ki. A tervezés egy 3
hónapos idősávban megtorténhet, és a jövő évben lehet arról dönteni, hogy a kivitelezés részletekben és
milyen forrásból tud megvalósulni. lsmerni keIl, hogy milyen költségekről beszélÜnk, és milyen anyagi

lehetőségei lesznek a városnak. Az első lépés, hogy a tervezés elkészÜljön, utána lehet a kivitelezésről
dönteni.

További hozzászólás, kérdés nem vo|t. dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati

javaslatokat.

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

19212022. (XI.30.) sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a ,,Budakalász
közvilágítás korszerűsítés" tárgyában a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítésére,
az eljárás lefolytatására, és a nyertes ajánlattevővel a tervezési szerződés megkötésére.
Határ|dő: azonnal
Fele!ős: polgármester

Dr. Göbt Richárd polgármester: Elérkeztünk a nyi|vános napirendi pontok végéhez. A nyílt napirendi
pontok végén lehetőségük van a képviselőknek feltenni kérdéseiket a jelentkezés sorrendjében.

Dr. Göbl Richárd polgármester:Van-e kérdés?

Hozzászólás, kérdés nem volt.
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Dr. Giibl Richárd polgármester: A napirendi pontok végére értÜnk. Koszönöm a képviselő-testület mun-

káját, az ülést 18:22-kor berekesztem.

K.M.F.

dr.
polgá

Enikő

jegyzőkönywezető
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