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15/2023.(II.22.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 22-i rendes ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: Müller Enikő testületi referens

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző           

Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Előterjesztés
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Tisztelt Képviselő testület!

Jelen  előterjesztés  a  Képviselő-testület 2022.  december  14.  és  2023.  január  25.
közötti időszakban hozott határozatait és a végrehajtásukról szóló rövid beszámolót
tartalmazza. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. december 14. és
2023.  január  25.  közötti  időszak alatt  hozott  lejárt  határidejű határozatokról  szóló
jelentést elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budakalász, 2023.február 9.      

dr. Göbl Richárd
   polgármester



Lejárt határidejű

határozatok
2022.12.14 – 2023.01.25.

Szá

m

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés

1. 2022.12.14. 193/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

a  „Tervezési  feladat  ellátása  Budakalász  város  közvilágítás  tervezésének,  villamos

tervezést igénylő feladatok elvégzése” tárgyban bruttó 12 000 000 Ft összegig az eljárást

lezáró döntés meghozatalára, az eljárás eredményeképpen létrejövő tervezési szerződés

aláírására  nyertes  ajánlattevővel,  figyelemmel  a  moratóriummal  és  kötöttséggel

kapcsolatos szabályozásra.

a szerződés megkötése

legkorábban a

szerződéskötési

moratórium letelte után,

legkésőbb az ajánlatok

ajánlati kötöttségének

idejében

Nád Lilla Az eljárás

eredménytelen lett.

2. 2022.12.14. 194/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást lezáró
döntésében úgy határoz, hogy 

1. Budakalász Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Budakalász, Vasút sor 4
csoportos óvoda megközelítését szolgáló infrastruktúra fejlesztés kivitelezése”
tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le.

2. Az  1.  pont  szerinti  közbeszerzési  eljárást  érvényesnek  és  eredményesnek
nyilvánítja.

3. Az alábbi ajánlattevők ajánlatát a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja:
HUN-ROAD MOVA Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 08-

09-016283, Adószám: 14296255-2-08, Székhely: 9021 Győr, Árpád út 14. 3. em.
24. ajtó 

VIANOVA  87  Közmű  és  Útépítő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám:  01-10-045558,  Adószám:  13839129-2-43,  Székhely:  1215
Budapest, Vasas u. 65-67.)

4. Az alábbi ajánlattevő ajánlata érvényes:
PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-
09-079473, Adószám: 10452556-2-44, Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út
1/E

5. Az eljárás nyertese:
PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám:

13-09-079473, Adószám: 10452556-2-44, Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári
út 1/E , 44 387 576 Ft+ÁFA vállalási ár mellett.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás eredményeképpen
létrejövő vállalkozási szerződés aláírására nyertes ajánlattevővel, figyelemmel a
moratóriummal és kötöttséggel kapcsolatos törvényi szabályozásra, valamint a
teljes  vállalási  ár,  azaz  a  nettó  44 387 576  +  Áfa  betervezésére  a  2023.  évi
költségvetésbe.

a szerződés megkötése
legkorábban a

szerződéskötési
moratórium letelte

után,
legkéső

bb az ajánlatok ajánlati
kötöttségének idejében

Kbt. szerint

Nád Lilla Szerződés aláírása

megtörtént.

3. 2022.12.14. 195/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat: birtokba adást követő Szeleczky Szilvia 1. Lázár Pétert a 



Lejárt határidejű

határozatok
2022.12.14 – 2023.01.25.

Szá

m

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Lázár  Péter

2016.  augusztus  12-től  jogcím  nélküli  lakáshasználó  által  2016.  október  11-től  2022.

november 30-ig felhalmozott 14.277.143 Ft összegű tartozásának részletekben történő

megfizetésére irányuló megállapodás megkötésének feltétele, hogy 

1.  az  adós  a  Szentendrei  Járásbíróság  14.  P.20.356/2018/66.  számú  jogerős

ítéletében  foglaltaknak  megfelelően  az  általa  jogcím  nélkül  használt  2011

Budakalász,  Arany  J.  u.  3.  szám  alatti  ingatlant  tisztán,  rendeltetésszerű

használatra  alkalmas,  kiürített  állapotban,  a  lakásból  kijelentkezve,  az

Önkormányzat  részére  birtokba  adja.  Lázár  Péter  a  bíróságnak  küldött

nyilatkozata alapján az ingatlant 2022. decemberében visszaadja a tulajdonos

Önkormányzat  részére,  ezt  a  szándékát  a  bíróságnak  benyújtott,  2022.

december 15-től érvényes bérleti szerződéssel igazolta,

2. az 1. pont szerinti feltétel teljesítését követően a Képviselő-testület az adós által

előterjesztett  és  igazolt  körülmények  mérlegelésével  dönt  a  részletfizetési

megállapodás konkrét feltételeiről.

rendes testületi ülés döntésről 
értesítettük. A 
2022. december 
15-i kiköltözési 
határidő 
eredménytelenül 
telt el. A 
végrehajtó arról 
tájékoztatott, hogy
április 30-ig 
kilakoltatási 
moratórium van.

2. Mivel az 1. pont 
nem teljesült, 
újabb Kt. döntésre
jelenleg nincs 
szükség.

4. 2022.12.14. 196/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  másodfokú  hatóság
Terjék Gábor (sz.: Szentendre, 1983.05.11.; an.: Bordás Erzsébet) 2011 Budakalász, Rózsa
utca 13. szám alatti lakos kérelmező rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt
indult ügyében az általa benyújtott

fellebbezést elutasítja, ezzel egyidejűleg
az 1/68-5/2022. számon polgármesteri hatáskörben hozott elsőfokú határozatot

helyben hagyja.

azonnal dr. Paulina Fernanda döntés kézbesítve

5. 2022.12.14. 197/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Lupa  Egyesület  2021.  évi
támogatásáról szóló elszámolást elfogadja, és a Képviselő-testület a Lupa Egyesülettel
2018-ban kötött megállapodása alapján, az átvállalt feladatokra járó 2022. évi támogatás
kiutalását jóváhagyja.

azonnal Bartháné Lázár Eszter Intézkedést nem

igényel

6. 2022.12.14. 198/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a Budakalász
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/2 hrsz. alatti
belterületi  építési  telek  vonatkozásában  az  értékesítésére  irányuló  5/Sekrestyés  utca
3706/2 azonosítójú  pályázatot  eredménytelennek  nyilvánítja  és  egyben  az  újabb

azonnal Szeleczky Szilvia 2022. december 19-én

a pályázat kiírásra

került, beadási

határidő: 2023.



Lejárt határidejű

határozatok
2022.12.14 – 2023.01.25.

Szá

m

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés

pályázati kiírásban az induló vételárat  43.800.000 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 feldolgozására. 
A pályázatok értékeléséről – az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-
testület dönt.

március 31-e. 

7. 2022.12.14. 199/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a Budakalász
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Budakalász Sekrestyés utca 3706/4 hrsz. alatti
belterületi  építési  telek  vonatkozásában  az  értékesítésére  irányuló  5/Sekrestyés  utca
3706/4 azonosítójú  pályázatot  eredménytelennek  nyilvánítja  és  egyben  az  újabb
pályázati kiírásban az induló vételárat 43.800.000 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 feldolgozására. 
A pályázatok értékeléséről – az Értékelő Munkacsoport javaslata alapján - a Képviselő-
testület dönt.

azonnal Szeleczky Szilvia 2022. december 19-én

a pályázat kiírásra

került, beadási

határidő: 2023.

március 31-e.

8. 2022.12.14. 200/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sekrestyés utca  3706/2 és
3706/4 hrsz. ingatlanok értékesítési pályázatának Értékelő Munkacsoportjába felkéri:
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.

azonnal Szeleczky Szilvia Jelenleg intézkedést

nem igényel.

9. 2022.12.14. 201/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. augusztus 4. és 2022.

november 30. közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést

elfogadja. 

azonnal dr. Papp Judit Intézkedést nem

igényel.

10. 2022.12.14. 202/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat:

Budakalász  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Budakalász  Város  díszpolgárának
néhai  Wágner  Lászlóné  temetési  költségéhez  a  városi  díjak  adományozásáról  szóló
14/2011. (IV.4) önkormányzati rendelet 2.§-sa alapján hozzájárul, és a kifizetett 300.000.-
Ft temetési költséget jóváhagyja.

azonnal Péterffy Gábor A kifizetés megtörtént.

11. 2022.12.14. 203/2022. (XII.14.) sz. Kt. határozat: azonnal Szeleczky Szilvia Az ügyfél értesítése a



Lejárt határidejű

határozatok
2022.12.14 – 2023.01.25.

Szá

m

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másodfokú hatóság Balatoni
Napsugár 2011  Budakalász,  Kanonok  utca  13. szám  alatti  lakos  a  Településképi
rendeletnek nem megfelelő épületrészre vonatkozó kötelezési eljárása ügyében az általa
benyújtott 

fellebbezést elutasítja, ezzel egyidejűleg
az 1/119-5/2022 számon polgármesteri hatáskörben hozott elsőfokú határozatot

helyben hagyja.

másodfokú döntésről

megtörtént.

12. 2023.01.25. 1/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhívja Magyarország

Kormányának felelős döntéshozóit az M0 gyorsforgalmi út 11-10. számú főutak közötti

északi szakasz megtervezése anyagi feltételeinek biztosítására annak érdekében, hogy a

kiviteli tervek mihamarabb elkészülhessenek. 

Ugyancsak  felhívja a  kormányzat  illetékeseit  a  Budakalászt  északról  elkerülő  út

kivitelezési  előkészületek  kevésbé költségigényes  munkafázisainak  (pl.  kisajátítások)

folytatására annak érdekében, hogy a felfüggesztett kivitelezési munkák itt is mielőbb

megkezdődhessenek.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megérti a Kormányzat elmúlt

évben kialakult gazdasági-pénzügyi nehézségeit, de nem tud és nem is akar eltekinteni a

szerződéses kötelezettségek és az ígéretek betartásától. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  járjon  el  a  Kormányzat  illetékes
döntéshozóinál  a  Budakalász  térsége  élhetőségét,  és  gazdasági  versenyképességét
alapvetően meghatározó állami közútberuházások mielőbbi folytatása érdekében.

azonnal Péterffy Gábor A Lázár János építési

és közlekedési

miniszternek írt levél

kézbesítve

(tájékoztatásul

elküldve dr. Vitályos

Eszter országgyűlési

képviselőnek)

13. 2023.01.25 2/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló

2011.  évi  CXCIX.  törvény  232.§  (3)  bekezdése  alapján  a  Budakalászi  Polgármesteri

Hivatalban a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendel el 2023. augusztus 7-

től  2023. augusztus 20. közötti, valamint 2023. december 20. és 2023. december 31.

közötti időtartamra. 

azonnal dr. Papp Judit A munkatársak

tájékoztatása

megtörtént.

14. 2023.01.25 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2023. (I.26.) normatív határozata

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

azonnal Selmeciné Sulyok Nikolett A határozat

kihirdetése

megtörtént.



Lejárt határidejű

határozatok
2022.12.14 – 2023.01.25.

Szá

m

Dátum Tárgy Határidő: Felelős: Tett intézkedés

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri

Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal

2023. február 1-jei hatályba lépéssel módosítja.

15. 2023.01.25 4/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1./ Irányító szervként Budakalász Város Önkormányzatával (székhely: 2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.), a Budakalászi Polgármesteri Hivatallal (székhely: 2011 Budakalász, Petőfi
tér 1.), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervvel, valamint a Kalászi
Idősek Klubja (székhely: 2011 Budakalász, Táncsics M u. 19.) mint gazdasági szervezettel
nem  rendelkező  költségvetési  szervvel  kötött,  háromoldalú,  a  tervezés,  gazdálkodás,
beszámolás,  intézményi  vagyongazdálkodás  rendjét  rögzítő  -  a  határozat  mellékletét
képező - ún. munkamegosztási megállapodást,  az  államháztartásról szóló, a 2011. évi
CXCV.  törvény,  az  államháztartási  számvitelről  szóló  4/2013.(I.11.)  Korm.  rendelet,  a
15/2019 (XII.7.) PM rendelet előírásainak megfelelően, visszamenőleges hatállyal - 2023.
január 01. napjával jóváhagyja.

2./A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1./  pontban  foglalt  döntés

alapján,  a  felek  közötti  munkamegosztási  megállapodást  Budakalász  Város

Önkormányzata  nevében  a  Kalászi  Idősek  Klubja  képviselőjével  kösse  meg,  illetve  a

munkamegosztási  megállapodásnak  az  ún.  szervezeti  dokumentumok  irattárában

történő elhelyezésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.

1./ azonnal, 
2./megállapodás
megkötésére:  2023.
február 15.

Bartháné Lázár Eszter A megállapodás

február 15-ig aláírásra

kerül.

16. 2023.01.25 5/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, irányító szervként Budakalász
Város  Önkormányzatával  (székhely:  2011  Budakalász,  Petőfi  tér  1.),  a  Budakalászi
Polgármesteri  Hivatallal  (székhely:  2011  Budakalász,  Petőfi  tér  1.),  mint  gazdasági
szervezettel  rendelkező  költségvetési  szervvel,  valamint  a  Budakalászi  Nyitnikék
Óvodával  (székhely:  2011  Budakalász,  Pomázi  út  3.),  a  Budakalászi  Telepi  Óvodával
(székhely:  2011 Budakalász,  Mályva u.  1.),  a  Budakalászi  Bölcsődével  (székhely:  2011
Budakalász, Budai út 10.) és a Kós Károly Művelődési Házzal (székhely: 2011 Budakalász,
Szentendrei  út  9.)  mint  gazdasági  szervezettel  nem rendelkező  költségvetési  szervvel
2022.  évben  kötött,  háromoldalú,  a  tervezés,  gazdálkodás,  beszámolás,  intézményi
vagyongazdálkodás  rendjét  rögzítő  munkamegosztási  megállapodást  változatlanul
helyben hagyja.

azonnal Bartháné Lázár Eszter Intézkedést nem

igényel

17. 2023.01.25 6/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Budakalász

azonnal Selmeciné Sulyok Nikolett A pályázati kiírás

megjelent.
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Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Nyitnikék Óvoda (2011

Budakalász, Pomázi út 3., Budakalász Szalonka utca 1/A.) vezetői állásának, magasabb

vezető munkakörnek a betöltésére a hatályos jogszabályok alapján nyilvános pályázatot

hirdet meg az alábbi feltételekkel:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a NYITNIKÉK ÓVODA (Budakalász, Pomázi út 3., és Budakalász, Szalonka

utca 1/A.)

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

18. 2023.01.25 7/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Budakalász  város

közigazgatási területén működő 4 háziorvosi és 2 házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

szóló 2022. évi beszámolókat elfogadja.

azonnal dr. Paulina Fernanda Réka intézkedést nem

igényel

19. 2023.01.25 8/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aqua Medicamentosa Prima

Kft. (székhely: 2014 Csobánka, Szellő u. 10., adószám 25556591-1-13) képviseletében Dr.

Pető  István  háziorvossal  a  Budakalász  Város  közigazgatási  területén  lévő  2.  számú

háziorvosi  körzet  egészségügyi  alapellátásra  kötött  2022.  május  30.  napján  kelt

módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  feladatellátási  szerződés  2.  számú

módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

azonnal dr. Paulina Fernanda Réka szerződés aláírva

20. 2023.01.25 9/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dr.  Veszeli  és  Székely  Kft.

(székhely:  1032  Budapest,  Solymár  u.  8.  6.em.31.,  adószám:26343392-2-41)

képviseletében Dr. Veszeli Dóra fogorvos a Budakalász Város közigazgatási területén lévő

1. számú fogorvosi körzet egészségügyi alapellátásra kötött 2022. május 30. napján kelt

módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  feladatellátási  szerződés  1.  számú

módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

azonnal dr. Paulina Fernanda Réka szerződés aláírva

21. 2023.01.25 10/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyi

alapellátás körében az iskola-egészségügyi ellátásról  egy ellátási körzetben (SZEAK kód:

azonnal dr. Paulina Fernanda Réka szerződés aláírva
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130097137)  2023. február 15. napjától  egy egészségügyi  szolgálati álláshely létesítése

keretében  gondoskodik.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az

Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe tervezze be az egészségügyi szolgálati álláshely

létszámát és felmerülő költségeit. A Képviselő-testület jóváhagyja az iskola-egészségügyi

feladatok  ellátása  érdekében  dr.  Gál-Muntyán  Ágnes  orvos,  csecsemő-és

gyermekgyógyász szakorvossal kötött egészségügyi szolgálati munkaszerződést.

22. 2023.01.25 11/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  budakalászi  3008/1,  3008/2,
3008/3,  3008/4  helyrajzi  számú,  természetben  a  Gyümölcs  utcában  lévő  zártkerti
ingatlanok belterületbe csatolását elrendeli, és ezzel egyidejűleg a 154/2022.(IX.28.) Kt.
határozatát visszavonja.  
A  belterületbe csatolás  feltétele,  hogy a  fekvésváltási  eljárás  költségeinek  viselését  a
tulajdonosok  vállalják.  A  belterületi  becsatolással  kapcsolatos  egyéb  feladatokat  az
Önkormányzat végzi el.

azonnal Szeleczky Szilvia A belterületbe

csatolás folyamatban

van.

23. 2023.01.25 12/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalász Vasút soron 30
km/h-s sebességkorlátozású övezetet hoz létre.  
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  30  km/h  övezet  kezdete  és  vége,
valamint a gyalogos veszélyre figyelmeztető KRESZ táblák kihelyeztetésére intézkedjen.

azonnal Szeleczky Szilvia A kitáblázás

folyamatban van.

24. 2023.01.25 13/2023. (I.25.) sz. Kt. határozat:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023. február 1.

napjától  2028.  január  31-ig  újabb  5  év  időtartamra,  rendőrőrs  működtetése  céljából

ingatlan  használati  megállapodást  köt  az  önkormányzati  tulajdonú  1236/17  hrsz-ú

ingatlanon  (Szent  István  tér)  lévő  épület  vonatkozásában  a  Pest  Megyei  Rendőr-

főkapitánysággal. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező

szerződés aláírására.

azonnal Szeleczky Szilvia A szerződés aláírásra

megtörtént.


	Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

