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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Szám:  2/2015 TKB 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
a 2015. február 16-án, (hétfőn) 15:30 órakor 

megtartott rendes nyilvános üléséről 
  
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 

 
Jelen vannak: Kaltner Károly elnök 

dr. Hantos István képviselő 
Máté István képviselő 
Kárpáti György külsős tag 
Kroó József külsős tag 
Siklósi József külsős tag 
Pál Béla képviselő  
 

Meghívottak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Udvarhelyi István jegyző 
Balsai Judit pénzügyi ov. 
Balogh Csaba képviselő 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 5. sz. 

módosítására 
20/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére 

19/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Kaltner Károly elnök köszönti a megjelenteket. A rendes bizottsági ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Kéri a meghívóban szereplő 
napirend elfogadását. 
 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal a 
javasolt napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 5. sz. 

módosítására 
20/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 

 
Kaltner Károly elnök kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az előzményeket.  
 
Kaltner Károly elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-
módosítási javaslatot. 
 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
  

8/2015.(II.16.) TKB határozat 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra 
javasolja az alábbi rendelet-módosítási javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
../2015.(II. .) sz. rendeletét. 

 
 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére 

19/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Kaltner Károly elnök kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az előzményeket.  
 
Dr. Hantos István: Jó lenne, ha a költségvetés elkészítésekor leülnénk, és 
megbeszélnénk, hogy mire van igény, mit kellene megcsinálni, és nem bázisalapon 
készülne.  
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Egy informális egyeztetési fórum a költségvetés tervezése előtt hasznos lenne. 
Régi sérelmem, hogy a VKC – minimális nézettsége ellenére – évi 18 mFt-ot kap. 
Régen ebben benne volt a tévé, az újság és a honlap. Ebből a honlap kikopott. Az újság 
sokat javult. Én szeretném, ha az újság a közélet lapja lenne, és egyéb véleményeket is 
közölne. Tehát egykor három elemből állt, és ma már csak kettőből, azt gondolom, hogy 
túlságosan nagyvonalúan támogatjuk. 
Beruházások-fejlesztések- láttam a Felsővár utca felső részének szélesítését. Szeretném, 
ha ez az összeg tartalmazná – ha nem fér bele, csoportosítsunk át pl. a médiára szánt 
összegből – a Felsővár utca tetején egy szalagkorlát elhelyezését.  
Hivatal működésével kapcsolatban – többen szeretnék, ha elektronikus úton lehetne a 
helyi iparűzési adót befizetni. 
Védett épületek homlokzata – megállapodtunk abban, hogy erre különítünk el összeget. 
 
Kaltner Károly: Erre a pénzmaradvány tárgyalásakor térünk vissza.  
 
Dr. Hantos István: A maradvány bizonytalan.  
Berdó csatornázás – látom a 30 mFt-ot. Polgármester úr elmondta, hogy amennyiben 
nem lesz idén csatorna, akkor a felső utca le lesz térkövezve.  
Zöldfelületre 50 mFt van. Akkor, amikor az utakkal, a segélyezésekkel gond van, erre 
elköltünk 50 mFt-ot. Nekem tetszenek a virágok, de azért bajom van a „mikor, mire, 
mennyit” aránnyal.  A pályázatok úgy vannak kiírva, hogy bizonyos emberek nyerhetik 
csak el.  
 
Ercsényi Tiborné: Ezt határozottan visszautasítom, amiket elmondtál. Néhány 
módosítást elmondtál, de nem mondtad meg a forrást. 
Média-pályázat – június 30-ig élő szerződésünk van. A pályázati kiírás tavaly tavasszal 
történt. Létrehoztunk egy bizottságot, aminek te is tagja voltál, a bizottság ülésén nem 
vettél részt.  
  
Dr. Hantos István: Akkor is elmondtam, hogy miért nem kívántam akkor erre elmenni. 
 
Kroó József: Korábban volt a bizottságnak egy rendje, hogy valaki szót kért, kapott, 
elmondta, amit szeretne és utána a következő ember kapott szót. Most kb. 20 perce 
hallgatjuk egy ember monológját. 
Médiára visszatérve: Az önkormányzatnak nagyon rég óta van újságja. Ez arra szolgál, 
hogy tájékoztassa a lakosságot, hogy milyen döntéseket hozott a testület, és mik a 
tervei. Nem a csatározásokra, vitákra kíváncsiak az emberek.  
A tévé – és minden egyéb médiumra – azt mondani, hogy drága, ezzel nem tudunk 
foglalkozni. Tessék hozni egy költségelemzést, akár olyan vállalkozót, aki olcsóbban 
megcsinálja. Nem csak belekiabálni az éterbe, hogy milyen pénzkidobálás folyik. 
 
Pál Béla: Jó lenne, ha minket is bele tudnának vonni a költségvetés készítésébe. Nem 
tudom, hány levelet kaptam az önkormányzattól tértivevénnyel, ajánlottan. Szerintem 
ezzel is lehetne spórolni.  
 
Kárpáti György: Látok a költségvetésben néhány dolgot, ami tételesen fel van sorolva. 
Van-e olyan tartalék, ami pl. a HÉSZ felülvizsgálatra vonatkozik? 
 
Ercsényi Tiborné: Van.  
 
Kárpáti György: Ha bizonyos törvények módosítása költséget jelent az 
önkormányzatnak, arra van-e valamilyen tartalék? 
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Kaltner Károly: Van, és ha nem elég, akkor módosítjuk a költségvetést. 
 

Pál Béla távozott az ülésről. A jelenlévő bizottsági tagok száma 6 fő. 
 
Kárpáti György: Ha az önkormányzat növelni akarja a belterületet, erre van-e 
elkülönített költsége? Vagy átruházza a tulajdonosokra? Mert akkor azt tudni kell, hogy 
mi mennyi. 
 
Kaltner Károly: A belterületbe vonás nagyon összetett kérdés. Addig felesleges a 
költségekről beszélni, amíg nincs konkrétan, hogy melyik területet akarjuk belterületbe 
vonni. 
 
Dr. Hantos István: Adtunk be tételes bontott költségvetést és műsorstruktúrát 
Konkrét módosító javaslatom: Tévés 6 mFt-ból elvenni 3 mFt-ot és ebből a Felsővár 
utca biztonsági korlátját és az elektronikus adóbevallást megvalósítanánk  
Védett homlokzatokra 1 mFt-ot a beruházási tartalékra 
 
Kárpáti György: Felsővár utca javítása – volt olyan elképzelés, hogy egyirányusítjuk. 
Ez hogy áll? Én egy szalagkorláttal sem látom a biztonságos közlekedést. 
 
Kaltner Károly: A Kálvária utca kiszélesítése, megépítése szerepel az idei tervekben. 
Ezzel csökkenne a Felsővár utca forgalma.  
 
Kroó József: Véleményem szerint semmi nem lesz olcsóbb. A tévé működtetésére évek 
óta 12 mFt-ot fordítottunk. Nem lehet kevesebbet betervezni. Ha esetleg sikerül olcsóbb 
vállalkozót találni, akkor a fel nem használt összegről tudunk beszélni.  
 
Kaltner Károly: Szavazzunk a módosításokról.  
Szalagkorlát – véleményem szerint belefér az utak-hidakba 
 
Dr. Udvarhelyi István: Nem fér bele.  
 
Kaltner Károly a módosító indítványokat szavazásra teszi fel.  
 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 

 
9/2015.(II.16.) TKB határozat 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek, az alábbi határozati javaslatot: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetési rendelet-tervezet beruházási céltartalék 11 melléklet 4. 
sorából 1 mFt-ot átcsoportosít a védett épületek homlokzat felújítási 
pályázat 10 melléklet 22. sorára. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 1 igen 4 tartózkodás és 1 nem 
szavazat mellett az alábbi határozati javaslatot e l v e t e t t e: 

 
10/2015.(II.16.) TKB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetési rendelet-tervezet önkormányzat dologi kiadások Televízió 
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műsorszolgáltatása és támogatása szakfeladatai 8. melléklet 16. sorából 3 
Mft-ot átcsoportosít a beruházási céltartalék 11. melléklet 4. sorára. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kaltner Károly elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati és 
rendelet-módosítási javaslatot. 
 

11/2015.(II.16.) TKB határozat 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra 
javasolja az alábbi határozati javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII.30) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját 
bevételét a 2016. évben 405 304 E Ft-ban, a 2017. évben 405 304 E Ft-
ban, a 2018. évben 405 304 E Ft-ban határozza meg. A Képviselő-
testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2016. évben 11 791 
E Ft-ban, a 2017. évben 19 468 E Ft-ban, a 2018. évben 19 013 E Ft-ban 
határozza meg, ezzel egyidejűleg az 221/2014.(XI.3.) Kt. határozatát 
visszavonja. A fizetési kötelezettségek tartalmazzák a 2014-ben 
megkötött, de év végéig nem folyósított hitelek valamint a 2015. évben 
tervezett hitelfelvétel tőketörlesztését és kamatfizetését egyaránt. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

12/2015.(II.16.) TKB határozat 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra 
javasolja az alábbi rendelet-módosítási javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló ../2015.(..) önkormányzati 
rendeletét az alábbi módosítással: 
 

 Beruházási céltartalékból 1 mFt védett épületekre  
 
Több napirend nem volt. Kaltner Károly elnök a nyilvános ülést berekeszti. 
 

K.M.F. 
 
 

Kaltner Károly 
elnök 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


