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Az ülés helve:
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. december 14-én. (szerda) 16:45 órakor

megtartott rendkívül! nyílt tiléséről

Polgármesteri hĺvatal, tárgyalóterem

dr' Göbl Richárd polgármester
Nagel lstván alpolgármester
Forián-Szabó Gergely alpolgármester
Balogh Csaba képvĺselő
Gazda Géza képviselő
Kóder György képviselő
Máté lstván László képviselő
Rácz Miklós képviselő
Rogán László képviselő
Tolonĺcs lstván képviselő

dr. Deák Ferenc jegyző
dr. Papp Judit aljegyző
dr. Paulina Fernanda irodavezető
Szeleczky Szĺlvia irodavezető
Nád Lilla csoportvezető

L

M Ül ler En ĺkő jegyzőkönyv-vezető



NapÍrendi pontok:

NvíIt ndpÍrendi pont:

1. Javas|at a ,,Tervezési feladat ellátása Budakalász város közvilágítás tervezésének, villamos ter-

vezést igénylő feladatok elvégzése" tárgyba n döntés fel hata l mazásá ra

L86 / 2022.(xl l. 14.) sz' e lőterjesztés
Tárgyalta: Pénzügyi Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Zórt napirendÍ pontok:

2. Javaslat a ,,Budakalász, Vasút sor 4 csoportos óvoda megközelítését szolgáló infrastruktúra

fejtesztés kivltelezése" tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárására
L85 /2o22.(xl l. 14') sz. előterjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

3. Javastat részletfizetésre irányuló megállapodás megkötésének feltételeiről
L83 /20z2.(xl l. 14. ) sz. e lőterjesztés

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

4. Javas]at rendkívüli települési támogatás elutasításáró! szóló döntés fellebbezésének elbírálá-

sára
t84 l 2022.(xl l. L4.) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Társada|mi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

dr. Göb! Richárd po|Bármester: 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-testĹjletből 10 fő jelent meg, az ülés határo'

zatképes.

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását, kérem szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Képviselő_testÜlet 10 egyhangú igen, O nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a

napirendi pontokat.

Napirend tárevalása:
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Nvílt napirendi pontok:



1. JavasIat a ,,Tervezési feladat eIlátása Budakalász város közvilágítás tervezésének, villamos ter-
vezést igény!ő feladatok elvégzése" tárgyban döntés felhatalmazására
186 /2022'(xl ĺ. 14. ) sz. előte rjesztés

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

dr. Göbl Richárd polgármester: A Képviselő-testület novemberben döntött a tervező kiválasztására irá-

nyuló beszerzési eljárás előkészítéséről,az eljárás lefolytatásáról, és a nyertes ajánlattevővel a tervezési
szerződés megkötéséről.

Ez új beszerzési igény, melyet a költségvetési rendeletünk nem tartalmaz, ezért felhatalmazás szükséges,

hogy a polgármester az előterjesztésben szereplő összegig az eljárást lezáró döntést meghozhassa.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta

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

Hozzászólás' kérdés nem volt. dr. Gcibt Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

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

193/2022. (XlI.14.} sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete felhatalmazza a polgármestert a ,,Tervezési
feIadat ellótósa Budakalósz vóros közvilógĺtós tervezésének, villamos tervezést igénylő feladatok elvég-
zése" tárgyban bruttó 12 000000 Ft összegig az eljárást lezáró döntés meghozatalára, az eljárás ered-
ményeképpen létrejovő tervezési szerződés aláírására nyertes ajánlattevővel, figyelemmel a moratóri-
ummal és kotöttséggel kapcsolatos szabályozásra.
Felelős: polgármester
Határidő: a szerződés megkötése legkorábban a szerződéskötési moratórium letelte után, legké_

sőbb az ajánlatok ajánlati kotöttségének idejében

Dr. Göbl Richárd polgármester: Elérkeztünk a nyilvános napirendi pontok végéhez. A Képviselő-testület
zárt ülésen folytatja a munkát.

K.M.F.
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