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Javasolt napirend: 

 

Nyílt: 

1. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítású 
célú bértelkek hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
15/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2015 évben értékesítésre kijelölt 

ingatlanjairól 
7/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló szerződés 

megkötésére az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
2/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 
4. Javaslat Budakalász közigazgatási területén lévő I. rendű árvízvédelmi gátak 

tulajdonjogának átadásával kapcsolatban hozott korábbi döntések kiegészítésére 
10/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 
5. Javaslat partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotására 

12/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 
6. Javaslat Budakalász 3255/5 hrsz-ú névtelen utcájának elnevezésére 

13/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 
7. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási hozzájárulási 

ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
8/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Tárgyalta:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 
8. Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott döntésekről 

6/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2014. 

évi átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
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14/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Tárgyalta:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 
10. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi átruházott 

hatáskörökben hozott döntéseiről  
16/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 
5/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi  működéséről szóló 

beszámoló elfogadására 
4/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
9/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a 2014. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
11/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendes testületi ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kéri – amennyiben 
nincs észrevétel – a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen szavazattal a 
javasolt napirendet elfogadta. 
 
Polgármesteri beszámoló: 

- Január 6-án a Berdó csatornával kapcsolatban pályázati konzultációt tartottunk 
- Január 16-án a Sodexo igazgatójával, Tátrai úrral tárgyaltunk a közétkeztetés 

helyzetéről 
- Január 10-én Kovács László szentendrei rendőrkapitány úrral a közbiztonság 

helyzetéről, az előttünk álló feladatokról tartottunk megbeszélést 
- Január 26-án a Nemzeti Fejlesztési Programirodában csatorna  egyeztetést 

tartottunk.  
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- Felkészültünk a téli síkosság-mentesítésre 
- Az időjárás függvényében folynak az útépítések 
- Folyik a hivatal átszervezése az új jegyző elképzelései szerint 
- A hétvégén Kárpát-Meditop-Kupa, határokon átívelő női kézilabda torna kerül 

megrendezésre 
 
 

Balogh Csaba megérkezett. A Képviselőtestület 10 fővel folytatja munkáját. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági 

hasznosítású célú bértelkek hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
15/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az új rendelet megalkotása az új Földtörvény tavalyi hatályba lépése ill. 
annak 2015. január 1-jei módosítása miatt történt. A januárban módosított Földtörvény a 
mezőgazdasági művelési ágba sorolt földterületek esetében lehetőséget ad rekreációs 
célú hasznosításra is. Korábban, 2014-ben csak mezőgazdasági hasznosítást 
engedélyezett, kizárólag földművesnek és őstermelőnek minősülő személyek részére. 
Az új rendeletből kikerült a kötelező pályáztatás a telkek bérbeadása esetén, csupán a 
nyílt meghirdetési kötelezettség maradt meg. Ennek egyik oka, hogy ezen telkek bérlői 
közt igen csekély mozgás van, a telkek igen nehezen adhatók bérbe, másik pedig a 
képviselt csekély éves bérleti díj (telkenként 70-90 ezer Ft/év). Az érintett telkek 
jellemzően a 08-as hrsz területen helyezkednek el, amelyek haszonbérlete még az előző 
rendszerből ered. Azóta a bérlők jelentős része itt is lakik, általában a saját maga által 
épített ingatlanban.  
A bérleti díjakon nem változtat a rendelet, mivel ezek a térség átlaga felett alakulnak. 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

1/2015.(I.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítású 
célú bértelkek hasznosításáról szóló …/2015.(I.30.) önkormányzati 
rendeletét. 

 
 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2015 évben értékesítésre 

kijelölt ingatlanjairól 
7/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Az értékesítésre kijelölt lista képezi a költségvetési rendelet ingatlan 
értékesítésből befolyó bevételeinek alapját, ill. amennyiben később egyedi vételi ajánlat 
érkezik be, azt is a Képviselő-testületnek kell elfogadnia. A lista tartalmaz évek óta 
sikertelenül árult ingatlanokat, mint a volt mozi, a Luppa-szigeti büfé, a Szalonka és 
Sugár utcai telkek, Galagonya utcai ingatlan, és két újonnan kijelölt ingatlant is, a 
Luppa-tó saját tulajdonú részét is.  
 
Pál Béla: A bizottsági ülésen is elmondtam azt az aggályomat, ha egy ilyen ingatlant, 
mint a Luppa tó, áruba bocsátunk, azzal olyan bűnt követünk el, amit soha nem tudunk 
megbocsátani magunknak. A magyar föld nem eladó, a benne lévő víz szintén nem. 
Ilyen adottságokkal itt egy rekreációs központot lehetne létrehozni, munkahelyeket 
teremthetnénk. 
 
Rogán László: Budakalásznak nincs tava, 1/5 részünk van benne. A többi része az 
Óbuda Zrt-hez tartozik, a tó túlfele Szentendre közigazgatási területéhez tartozik. A 
benne lévő sódervagyont értékesítettük. A tavat szeretnénk hasznosítani, mi is 
sportolásra szeretnénk. Nem eladásról van szó. Minden egyes eladásról külön kell a 
képviselő-testületnek döntenie. A tó bányató, illegálisan horgásznak benne. 
 
Márton András: A Luppa tóval kapcsolatban az a véleményem, hogy nem biztos, hogy 
szerepeltetni kellene. Adott esetben, ha eladásra kerül, csak korlátozott mértékű 
felügyelet marad. Ezzel elindul egy olyan folyamat, amit az Óbuda tovább folytatna a 
saját területén. Ezzel a meglévő problémák nem biztos, hogy megoldódnak. Nekem az a 
véleményem, hogy ne szerepeltessük az ingatlanértékesítések között. 
 
Pál Béla: Az, hogy több tulajdonosa van a tónak – ne bolygassuk, hogy hogy alakult ki 
– az önkormányzatnak meg van arra a lehetősége, hogy forgalomképtelenné nyilvánítsa. 
Innentől kezdve megnehezítjük a többi tulajdonos dolgát, és rendelkezhetünk egy ilyen 
kinccsel.  
 
dr. Hantos István: Én is csatlakozom. Nincs Budakalász rászorulva arra, hogy eladjuk. 
Bízom benne, hogy olyan irányba fog változni az országban a befektetési kedv, és 
esetleg lenne rá befektető, aki fejlesztené. 
 
dr. Udvarhelyi István: Budakalásznak jelenleg a bányatavakkal kapcsolatban két 
helyszínen kell küzdelmet folytatnia. Az egyik az Omszk tó. Ami a hátsó bányatavakat 
illeti, a Kaláz Kft. befejezte az ott folytatott tevékenységet. Azt rögzíteni kell, hogy 
amennyiben a tó továbbra is önkormányzati kezelésben marad, ugyan úgy hasznosítási 
engedélyeket kell kérni az illetékes hatóságoktól. Pénzbe kerül az illegális fürdőzők 
visszaszorítása, pénzbe kerül a rendbentartása, stb. Ezt mindig az aktuális tulajdonosnak 
kell ezt megoldani. Ez minimálisan is évente 10 mFt-ba kerül. A városnak a rendezési 
terve révén megmarad a lehetősége arra, hogy a tó felszínén és környezetében a 
befolyását megőrizze. Az Omszk tó megoldatlanságára is gondolva, mindenképpen úgy 
ítéltük meg, hogy ennek a tószakasznak az értékesítése javaslatként megfogalmazódhat. 
 
Kaltner Károly: Ez egy kötelezően elkészítendő tervezet. Ez nem kötelez bennünket 
semmire. Kikerülhetnek belőle ingatlanok, hozzákerülhetnek más ingatlanok.  
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Rogán László: A forgalomképtelenné történő átminősítéssel magunknak teremtenénk 
korlátokat. Azokkal a hátsó területekkel mindenképpen kezdenünk kell valamit. Ez egy 
érték.  
 
Pál Béla: Kérem a testületet, hogy gondolkodjon el azon, hogy szavazásra bocsássuk a 
lakosság között. Ha úgy dönt a lakosság, akkor kerüljön be az eladandó ingatlanok 
közé.  
 
Rogán László: Nem tartom életszerűnek, hogy minden egyes ingatlaneladásnál 
megkérdezzük a lakosságot. A képviselő azért képviselő, hogy képviselje a város 
lakosságát. 
 
Balogh Csaba: Korábban azt az információt kaptuk, hogy az a vízkészlet, amit bármi 
katasztrófa esetén vízbázisként tudnánk használni.  
 
Máté István: Itt arról van szó, hogy van egy tó-részünk. Önmagában semmire nem 
használható. Az önkormányzatnak nincs arra tehetsége, hogy egy sportcentrumot 
felépítsen és azt utána működtesse, szintén nincs. 
Azt nem arra fogjuk eladni, hogy pl. töltse fel. Biztos, hogy meg fogjuk szabni, hogy 
milyen célra fogjuk eladni.  
 
Rogán László: Én úgy gondolom, hogy egy kicsit előreszaladtunk. Nem a tó eladásáról 
van szó, hanem egy ingatlanértékesítési tervről. Az önkormányzat a vagyonával eddig is 
felelősséggel gazdálkodott. Értékesített, vásárolt, bontott, épített.  
 
Tolonics István: A választópolgárok bíztak bennünk, és bíznak a helyes, racionális 
döntésünkben. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

4/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015 évben a 
határozat mellékletében meghatározott ingatlanokat értékesítésre jelöli ki.  
Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az ingatlanokra ajánlat 
érkezik, azt terjessze a Képviselő testület elé. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
3. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló szerződés 

megkötésére az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
2/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Horgászegyesület ismételten kérelmezte a halászati jog folytatását, a 
szerződés meghosszabbítását 2015 évre is. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
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Bizottság módosító javaslata, hogy 50.000,-Ft helyett 100.000 Ft ellenérték fejében 
kössük meg a szerződést erre az évre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

5/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a horgászati vízterületté nyilvánított Omszk tóra vonatkozó horgászati 
jog gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését ideiglenesen, határozott 
időre, 2015. december 31-ig a határozat mellékletét képező szerződési 
tartalommal, 100.000 Ft. ellenérték fejében az Óbuda-Kalász 
Horgászegyesületnek (képv.: Horváth István elnök, Budakalász, Tó u.1.) 
engedi át. A halászati jog átengedése során az Önkormányzat 
nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az Óbuda-Kalász 
Horgászegyesületnek tartózkodnia kell a Lupa-tavon történő jogosulatlan 
és jogszerűtlen horgászati tevékenységtől.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekre 
vonatkozó szerződést aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő azonnal 

 
 
4. Javaslat Budakalász közigazgatási területén lévő I. rendű árvízvédelmi gátak 

tulajdonjogának átadásával kapcsolatban hozott korábbi döntések 
kiegészítésére 
10/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Közép –Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2014 év végén kereste meg 
az Önkormányzatot azzal, hogy az év folyamán korábban már átadásra kijelölt 
árvízvédelmi védműveken kívül további egy, az I. rendű gát védősávjába eső földrészlet 
átadásáról is döntsön az Önkormányzat. 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

6/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2014.(VI.3.) 
Kt., számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:  
 



8 / 15 

A Képviselő-testület egyetért azon kezdeményezéssel is, hogy a 
budakalászi 0206/5 hrsz.-ú út megnevezésű ingatlan, mely természetben 
az árvízvédelmi gát védőterületén fekszik – az összes beletartozó 
árvízvédelmi műtárggyal együtt- tulajdonjoga térítésmentesen kerüljön 
bejegyzésre a Magyar Állam részére és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság kezelésébe azzal, hogy a Magyar Állam és a Közép-Duna- 
völgyi Vízügyi Igazgatóság vállalja, hogy az ingatlant a jelenlegi 
földhivatali besorolásnak megfelelően útként üzemelteti és használja, 
illetve hogy azt nem zárja el a közforgalom elől. Az ingatlan-
nyilvántartási átvezettetés az Igazgatóság kötelezettsége. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog 
átvezetése kapcsán felmerülő szükséges intézkedéseket tegye meg, az 
ezzel kapcsolatosan szükséges iratokat írja alá.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
5. Javaslat partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotására 

12/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Jogszabályi kötelezettség a településrendezési eszközök változtatása 
során az érintettekkel való kapcsolattartás szabályainak megállapítása, melyet eddig 
eljárásonként külön–külön tettünk meg. A jogszabály azonban lehetőséget ad az összes 
fenti eljárásra vonatkozó általános szabályrendszer megállapítására. 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett meghozta az alábbi határozatot: 
 

7/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Budakalász Város településrendezési eszközeinek módosításaival 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai”-t, mely a határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
6. Javaslat Budakalász 3255/5 hrsz-ú névtelen utcájának elnevezésére 

13/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: 2014-ben lakossági kérelem érkezett annak tekintetében, hogy a 3255/5 
helyrajzi számú, névtelen közterületi ingatlant az Önkormányzat nevezze el. A javaslat 
a zsákutcának a Berdó köz elnevezést javasolta, lévén az a Berdó utcából nyílik. A 
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2014. évi választások nem adtak lehetőséget arra, hogy a közterület elnevezését 
korábban módosítsuk, ezért kerül most tárgyalásra a kérelem. 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

8/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Budakalász 3255/5 hrsz-ú kivett helyi közutat Berdó köznek nevezi el.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterület új 
elnevezését az ingatlan nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
7. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási hozzájárulási 

ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
8/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az átruházott hatáskörökben hozott döntésről a polgármesternek 
minden évben be kell számolnia. Az előterjesztés az állattartási, közterület foglalási 
valamint behajtási hozzájárulási ügyekben a polgármester által meghozott döntéseket 
tartalmazza. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

9/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete állattartási, 
közterület foglalási, behajtási hozzájárulási ügyekben a Polgármesterre 
átruházott hatáskörben 2014. évben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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8. Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről 
6/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az átruházott hatáskörökben hozott döntésről a polgármesternek 
minden évben be kell számolnia. Az előterjesztés az önkormányzati segély, temetési 
segély, étkezési térítési díjkedvezmény és az újszülöttek támogatása körében hozott 
támogatásokat tartalmazza. A Népjóléti bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

10/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesterre 
átruházott igazgatási hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 

 
 
9. Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2014. 

évi átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
14/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Jogszabályi kötelezettség a bizottságnak is beszámolni az átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről, melyek 2014-ben a HÉSZ módosításokkal, a település 
környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolóval, illetve a védett épületek homlokzat-
felújítási támogatásával kapcsolatban születtek.  
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság és a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

11/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott 
hatáskörben 2014. évben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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10. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi átruházott 
hatáskörökben hozott döntéseiről  
16/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Jogszabályi kötelezettség a bizottságnak is beszámolni az átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről. Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

12/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság 2014. évben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
 
11. Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
5/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Jogszabályi kötelezettség a bizottságnak is beszámolni az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Az előterjesztést a Népjóléti bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

13/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 

 
 
12. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi  működéséről 

szóló beszámoló elfogadására 
4/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a KKÁMK éves működéséről 
szóló beszámoló elfogadása, az előterjesztést az OKSB megtárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

14/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
13. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
9/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról átfogó jelentést készít a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala részére. 
Budakalász nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására, a rászorultak támogatására. Az előterjesztést a Népjóléti bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

15/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló – a határozat 
mellékletét képező – tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 

 
 
14. Javaslat a 2014. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
11/2015.(I.29.) sz. előterjesztés 

 



13 / 15 

Rogán László: Rendszeresen beszámolunk az áttekintett pályázati lehetőségekről. A 
folyamatban levő pályázataink állását az előterjesztés tartalmazza.  
A PVB megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

16/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 
hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Márton András: Köszönöm a Szentistvántelepi megálló északi oldalán elhelyezkedő 
gyalogátkelő biztonságosabbá tételét. 
A novemberi testületi ülésen volt szó, hogy a Luppa szigeti út elejére kerül egy 
sebességkorlátozó tábla. Ne feledkezzünk el róla. 
Budakalász épül, szépül, virágos. Ugyanakkor ez nem mondható el a külső részről. több 
helyen felvetették, hogy olyan helyeken, ahol állandó lakosok laknak (Berdó, Dunapart) 
vezetékes víz nélkül laknak. Javaslom, hogy a TFB tűzze napirendre a vezetékes vízzel 
való ellátását azoknak a budakalászi polgároknak, akik ebben nem részesülnek. 
 
Rogán László: A víz, villany, csatorna elhelyezése különböző jogi feltételek megléte 
esetén lehetséges. Lehet erről beszélni, hogy hogy lehet segíteni a lakosságot, de 
mindenképpen javaslom, hogy egy ilyen bizottsági ülésen legyen jelen szakember, aki 
tudja, hogy hogyan lehet ezt megtenni. 
 
dr. Hantos István: A novemberi testületi ülésen kialakult egy vita a zárt ülés kapcsán. 
A bizottsági külső tagok megszavazása tárgyában. Ezt mi zárt ülésen szavaztunk. A 
törvényességi felügyelet úgy nyilatkozott, hogy tévedett az akkori hivatali vezetés, 
nyilvános ülésen kellett volna szavazni. Nem hiszem, ha megismételnénk a szavazást, 
más eredmény születne. A jegyzőkönyv ezen része nyilvános. Kérem, tegyük föl a 
honlapra.  
Az FTP szerver nagyon megváltozott, régebbi jegyzőkönyvek nincsenek fenn. 
Szeretném, ha ezek visszakerülnének. 
 
Rogán László: Egy jobb rendszeren dolgozunk. Természetesen ideiglenesen 
visszakerülhetnek.  
 
dr. Hantos István: Hol tartanak a 250 millió forintjaink. 
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Rogán László: Tárgyalásokon voltunk. Legyünk egy kis türelemmel az írásos 
válaszukra. Amint kapunk valamit, tájékoztatjuk a képviselőtestületet. 
 
Balogh Csaba: Sokan felvetették, hogy a Csalogány utcai temetőben szükség lenne egy 
WC-re. 
 
Rogán László: Meg kell vizsgálnunk ennek lehetőségét. De ha folyamatosan arra kell 
majd költenünk, hogy a megrongált illemhelyet rendbe tegyük, ezt komolyan át kell 
gondolni. Felmerült egyéb helyre történő igény is. Felvettük a kapcsolatot a BKV-val, 
ugyanis a Lenfonó HÉV megállóban van egy nem működő WC. 
 
Balogh Csaba: Nagyon jól bevált a sok kihelyezett pad a városban. Igény merült fel, 
hogy a Mályva utcába is jó lenne néhány pihenőpadot telepíteni. 
 
Rogán László: Ebben az ügyben a Fetter Beával vedd fel a kapcsolatot. 
 
Balogh Csaba: A Béke sétánynál az útépítés óta kint vannak a gyökerek. Mikor lesz ez 
megoldva. 
 
Rogán László: Mihelyt az időjárás engedi, rendbe tesszük ezeket a dolgokat. 
 
Kaltner Károly: A Diófa utca remélhetőleg egy hónapon belül elkészül. A Berdóba 
hozattam apróbb követ. Felsővár utca kiszélesítésének folytatása az időjárás-függő. A 
Berdó csatornával kapcsolatban – ha több információnk lesz – tartunk egy átfogó 
beszámolót.  
Ivóvíz kérdése – próbálunk egy alapot létrehozni, amivel hozzá tudunk járulni az ivóvíz 
bevezetéséhez. A Gerinc utcában már megkezdtük a tárgyalásokat.  
 
Rogán László: Mindenki az önkormányzattól vár mindent. Bármilyen fejlesztés csak az 
önkormányzat dolga. Ez nem így van. Ha a lakosság nem mozdul meg, nem tudunk mit 
tenni. Régebben – szüleink, nagyszüleink – a lakosság hozta létre a villanyhálózatot, 
vízhálózatot, gázt, csatornát, telefont, kábeltévét.  
De pl. egy útépítésnél mi utat építünk, nem kapubehajtókat. Mi tervek alapján 
dolgozunk. Mi azért fizetünk tervezőket, hogy megtervezzék az utakat. Ha egy mérnök 
megtervezi az utat, akkor azt fogadjuk el. Azt tapasztalom, hogy bárhol építünk utat, ott 
mindenki útépítő mérnökké válik. Kérem, hogy hagyják dolgozni a kivitelező cég 
munkásait. 
 
Pál Béla: Örülök, hogy a gát szakhatóság kezelésébe került. Ez nekünk, 
Dunapartiaknak megnyugvást jelent. Ha ki tudnák tisztítani a 11-es út és a Duna közötti 
területet, jó lenne. 
Sportpályánál a parkoló – elég mostoha körülmények között viszik edzésre a gyerekeket 
a szülők. Van-e arra lehetőség, hogy ott murvát terítsünk el? 
 
Rogán László: Tervbe vettük a komplett felújítást. 
 
Pál Béla: Omszk tó építkezés. 19,6 m van a kerítés és a tó között. 40 m a védőtávolság. 
A kerítés építménynek számít.  
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Tolonics István: Örömmel hallottam, hogy a Budai úti járda építése folytatódik. A 
Batsányi és Ady utcánál lévő lámpánál nem ég az egyik izzó. Egyébként is szeretnénk, 
ha az nyomógombossá válna.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a rendes ülést 
berekesztette. 
 
 

K.M.F. 
 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

 
 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


