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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 3/2015 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. február 19-én, (csütörtökön) 16:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről  
 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Dr. Kerpárt Tamás alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Máté István képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: Dr. Udvarhelyi István jegyző 
Dr. Papp Judit aljegyző 
Balsai Judit osztályvezető 
Szita László könyvvizsgáló 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat új szociális rendelet megalkotására 

26/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság, Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

  
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 5. sz. 

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

 
3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére 

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

 
4. Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására 

25/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására  

17/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a Sportcsarnokban tartandó testnevelésórák megtartására irányuló 

szerződéskötésre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal  
23/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Budakalász Város polgármesterének szabadság engedélyezéséről 

24/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Beszámoló a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei Árvácska 

Állatvédő Egyesületnek 2014 évben nyújtott támogatások felhasználásának 
elszámolásáról 
22/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja 2014. évi beszámolójának elfogadására 

21/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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10. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2014. évben végzett munkájáról 
18/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendes testületi ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Kéri a meghívóban 
szereplő napirend elfogadását.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet 10 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
Polgármesteri beszámoló: 
- Január 31-február 1 között Kárpát-Meditop Nemzetközi Kézilabda Kupa zajlott a 

Sportcsarnokban 
- Február 4-én a Nemzeti Sportközponttal tárgyaltunk a Szentistvántelepi Iskola 

bővítésével kapcsolatban 
- Február 12-én Szentendrén a rendőrségen, a Pest Megyei Főkapitány tartott 

tájékoztatót 
- Február 13-án Szentendrén a Családsegítő tartotta ülését, melyen alpolgármester 

asszony vett részt 
- Február 18-án Elek Péter, a Lupa Egyesület elnökével folytattam megbeszélést  
- Folynak a téli kátyúzások, legutóbb a Berdóban 
- Köszönöm Hantos képviselőtársam közreműködését, hogy a városban újabb tüzifát 

tudunk adni az arra rászorulók részére  
- Diófa utca építése folytatódik 
- A Budai úti járda építése is folytatódik 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat új szociális rendelet megalkotására 

26/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A szociális ellátások rendszere idén jelentős mértékben átalakul a 
törvényi változások miatt. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek idén március 1-
jén lépnek hatályba. A törvény szerint a települési önkormányzatok feladatkörében lévő 
támogatási formákat önkormányzati forrásból kell finanszírozni, azok igénylésének, 
megállapításának feltételeit is az önkormányzat anyagi kereteihez kell igazítani. Az 
erről szóló rendeletét minden önkormányzatnak meg kell alkotnia úgy, hogy a 
rendeletek március 1-én hatályba lépjenek. Jelen előterjesztéssel törvényi 
kötelességünknek teszünk eleget.  
 
A rendelet-tervezet 15.§ 4. bekezdését módosítom az alábbira: 
A temetési támogatás kérelemhez be kell nyújtani a kérelmező nevére szóló temetési 
számlák és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. Ezzel kérem elfogadni. 
Az előterjesztést a Népjóléti és a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

2/2015.(II.20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete megalkotja 
2/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről.  

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 5. sz. 

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

 
Rogán László: A 2014. évi költségvetés utolsó módosítására a december 31-ig 
beérkezett központi támogatások, a november, december hónapban hozott Képviselő-
testületi határozatok és egy egyéb előirányzat-rendezések miatt volt szükség. A 
költségvetés főösszege a módosítások eredményeképpen 31 millió 522 ezer forinttal 
emelkedik. Az önkormányzat könyvvizsgálója a benyújtott javaslatot rendeletalkotásra 
alkalmasnak találta.  
Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő rendelet-módosítási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

3/2015.(II.20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Önkormányzat 2014 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
3/2015.(II.20.) sz. rendeletét. 

 
3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére 

19/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az évi költségvetési javaslatot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelő formában és tartalommal, az előírt határidőben benyújtottuk a Képviselő-
testület számára. A benyújtott javaslat szerint a költségvetés főösszege 1 milliárd 846 
millió 973 ezer forint. Az előterjesztést az önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálta 
és rendeletalkotásra alkalmasnak találta. Az előterjesztést minden bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Szita László: Elvégeztük Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
rendelettervezetének vizsgálatát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett 
előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés 
átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot 
nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához. Véleményünk szerint Budakalász 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi 
követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a 
bevételi és a kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat 
megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. 
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Rogán László: Köszönjük a Könyvvizsgáló úr tájékoztatóját. A költségvetés 
összeállításakor igyekeztünk takarékosan eljárni. Tartalmaz beruházásokat, 
felújításokat. A zárszámadásnál remélhetőleg újabb forrásokhoz fogunk jutni. 
 
A költségvetéshez több módosító javaslat érkezett, melyeket táblázatba foglaltunk, 
feltettük az Ftp-re és most kiosztottuk. 
 
Kérem, hogy erről szavazzunk.  Pál Béla képviselőtársammal megbeszéltük, hogy az ő 
javaslatára a zárszámadáskor térünk vissza. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Beruházási céltartalékból 5 mFt-ot a műjégpályára tegyünk 
át, kérem, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

17/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Beruházási céltartalékból (11. melléklet, 4. sor) 5.000 eFt-ot áthelyez 
Közösségi műjégpálya céltartalékba (11. melléklet új sor). 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 
 

Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy a Beruházási céltartalékból 1 mFt-ot áttegyünk 
a BMSE támogatására, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

18/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Beruházási céltartalékból (11. melléklet, 4. sor) 1.000 eFt-ot áthelyez a 
BMSE támogatására (10. melléklet 11. sor). 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy a Beruházási céltartalékból 2 mFt-ot áttegyünk 
ivóvíz gerincvezeték megvalósítására, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Beruházási céltartalékból (11. melléklet, 4. sor) 2.000 eFt-ot áthelyez a 
Ivóvíz gerincvezeték céltartalékba (11. melléklet, új sor). 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy a Beruházási céltartalékból 1 mFt-ot áttegyünk 
védett épületek homlokzat felújítására, kérem, szavazzon.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

20/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Beruházási céltartalékból (11. melléklet, 4. sor) 1.000 eFt-ot áthelyez a 
Védett épületek homlokzat felújítási pályázatára (10. melléklet, 22. sor). 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 
 

Rogán László: Major Ede képviselőtársam a módosító indítványát visszavonta. A 
következő Balogh Csaba képviselő úr javaslata. Aki egyetért azzal, hogy a 
zöldfelületkezelésről 100 eFt-ot áttegyünk köztéri pad kihelyezésére, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

21/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat dologi kiadások – Zöldfelület-kezelés szakfeladatáról (8. 
melléklet, 16. sor) 100 eFt-ot áthelyez a Köztéri pad kihelyezésre 
(Mályva u. Ciklámen u. felöli végén) (13. melléklet, új sor). 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 
 

 
Rogán László: Hantos képviselőtársam javasolta a Felsővár utca végén szalagkorlát 
létesítését. Beszélgettünk róla, hogy mi lenne a legjobb megoldás. 
 
Dr. Hantos István: Valóban hosszasan beszélgettünk róla, a szegélykő is felmerült, de 
véleményem szerint a szalagkorlát biztonságosabb. 
 
Rogán László: Most be van tervezve a Felsővár utca építése, amikor a munkák folynak, 
akkor látni fogjuk, hogy milyen technikai megoldást tudunk alkalmazni. 
 
Dr. Hantos István: Akkor most visszavonom. 
 
Rogán László: Hantos úr elektronikus adóbevallásra vonatkozó javaslatára Pál József 
kollégám azt mondta, hogy túl rövid az idő a bevezetéshez. Arra is visszatérünk a 
zárszámadás után. Hantos képviselőtársamnak volt még egy javaslata, hogy a tévé 
támogatásból vegyünk el 3 mFt-ot, és tegyük beruházási céltartalékba. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás: 3 igen, 7 tartózkodás 
 

22/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 
7 tartózkodás mellett az alábbi javaslatot  e l v e t e t t e: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat dologi kiadások – Televízió műsorszolgáltatása és 



 7 / 14 

támogatása szakfeladatról (8. sz. melléklet, 16. sor) 3.000 Eft-ot 
átcsoportosít Beruházási céltartalékba (11. melléklet, 4. sor). 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 

 
Rogán László: Márton András képviselő úr javasolja, hogy a fekvőrendőrök helyett 
utcabútorok szerepeljenek a költségvetésben. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

23/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csapás, Mátyás 
király és Fürj utcai fekvőrendőrök helyett utcabútorokat szerepeltet a 
költségvetésben. 
Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 

 
Rogán László: Az előterjesztéshez készült egy kiegészítés is, melyet feltettünk az Ftp 
szerverre. A kiegészítés arról szól, hogy az egészségház üzemeltetését, amelyet még 
2013-ban átadtunk a Kaláz Kft-nek, ezt az üzemeltetést szándékozunk most a Hivatal 
Gazdasági Irodájához telepíteni márciustól. A költségvetés mind bevételi, mind kiadási 
főösszegét tekintve megemelkedik 6M Ft-al.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

24/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház 
működtetését és üzemeltetését a Polgármesteri Hivatal feladatává teszi 
2015. március 1. napjától. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az Egészségházra vonatkozó szerződések – beleértve az 
üzemeltetési, az orvosi, közüzemi, bérleti szerződéseket is – szükség 
szerinti módosítására, Önkormányzat általi újrakötésére.  
Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete a 
jelen döntés értelmében bevételi oldalon az Önkormányzat működési 
bevételei (8. melléklet 3. sor), kiadási oldalon az Önkormányzat dologi 
kiadásai (8. melléklet 16. sor) tekintetében 6 000 E Ft összeggel 
megnövekszik. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Ezt követően Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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25/2015.(II.19.) Kt. határozat 
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 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a költségvetésről szóló rendelet-
alkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2015.(II.20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.20.) sz. 
önkormányzati rendeletét. 

 
4. Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására 

25/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A törvény lehetővé teszi, hogy a testület igazgatási szünetet rendeljen 
el, amelynek időtartama alatt a Hivatalban a munkavégzés szünetel és a dolgozók 
részére a rendes szabadságot ki kell adni. 
Önkormányzatunknál már több éves gyakorlat, hogy a képviselő-testület a karácsonyi 
ünnepek időszakában igazgatási szünetet rendel el. Ezt a gyakorlatot követi a rendelet-
tervezet is, kiegészítve a nyári igazgatási szünettel.   
 
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság és 
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: 
 

5/2015.(II.20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről megalkotja a 5/2015.(II.20.) sz. 
önkormányzati rendeletét. 
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5. Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására  

17/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítását a Képviselő-testület 
2014-ben jóváhagyta, de az új törvényi változás értelmében egységes 
formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Csak az ennek megfelelően összeállított 
dokumentumokat fogadja be a MÁK a törzskönyvi nyilvántartásba. Az óvoda alapító 
okiratának jelen módosítása érdemi változást nem, kizárólag formai változtatásokat 
tartalmaz. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának 
módosítását tárgyalta, azt egyhangúan elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

26/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 
247/2014.(XI.28.) normatív határozattal jóváhagyott  Nyitnikék Óvoda 
(2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM: 032875) alapító okiratát a Magyar 
Államkincstár 2014. december 12-én kelt felhívása és a 2015. január 1. 
napjától a Magyar Államkincstár által előírt egységes formai 
követelmények alapján módosítja. 
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és 
a határozat mellékletét képező 7/1/2015 okirat számú alapító okiratot 
jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 
2012. december 12. napján kelt, 349/2012.(XII.21.) sz. Kt. határozattal 
elfogadott alapító okiratát a jelen okirat törzskönyvi nyilvántartásba 
vételének napjától visszavonja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat – 
MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának – törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. Javaslat a Sportcsarnokban tartandó testnevelésórák megtartására irányuló 

szerződéskötésre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal  
23/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  (KLIK) eddig ingyenesen 
használta a testnevelés órákra a Sportcsarnokot. Ennek a helyzetnek a felülvizsgálatára 
került most sor, melynek eredményeként lehetőség nyílik egy használati szerződés 
aláírására. 
A szerződés eredményeként közel hatmillió forintos többlettel számolhatunk 
bevételként.  
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A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Budakalászi Sportcsarnokban tartandó testnevelésórák megtartására 
irányuló szerződést köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 
Kaláz Kft-vel és a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft.-vel. 
A szerződési feltételek: 
 2015. január 1-től a budakalászi iskolás gyerekek Sportcsarnok-

használatát 70%-ban a KLIK, 30%-ban Budakalász Város 
Önkormányzata finanszírozza. 

 a KLIK az adott naptári évben igénybe vett sportcsarnok-használat 
költségeit havi utólagos elszámolás alapján téríti meg.   

 a KLIK iskolai szorgalmi időszakban minden hétköznap 8.00 – 13:30 
óráig terjedő időtartamban jogosult a Sportcsarnok használatára 
ellenérték fejében. A Sportcsarnok bérleti díja egységesen 12.500 + 
ÁFA/óra.  

 530 óra időkeret eléréséig a Kaláz Kft. jogosult a KLIK felé a 12.500 
Ft. + ÁFA 70%-nak megfelelő összeg bérleti díjként történő 
megfizettetésére, efelett a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft a 
bérleti díj 70%-át a KLIK felé, 30%-át Budakalász Város 
Önkormányzata felé továbbhárítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent 
részletezett szerződési feltételek alapul vételével a szerződést kösse meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
7. Budakalász Város polgármesterének szabadság engedélyezéséről 

24/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Törvényi változás miatt a polgármester szabadságának ütemezését a 
képviselő-testületnek kell minden év február 28-ig jóváhagynia.  
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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28/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász Város 
Polgármesterének szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 

2015. 02. 23 – 02.27-ig   5 nap 
2015. 03. 30 – 04.10-ig  9 nap 
2015. 06. 29 – 07.17-ig   15 nap 
2015. 12. 16. – 12. 31-ig  10 nap. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Jegyző 

 
8. Beszámoló a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei 

Árvácska Állatvédő Egyesületnek 2014 évben nyújtott támogatások 
felhasználásának elszámolásáról 
22/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelete alapján döntött 
a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei Árvácska Állatvédő 
Egyesületnek a támogatásáról. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
benyújtották a támogatások felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

29/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben a 
Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak (2011. Budakalász, Ökörszem 
u. 20, Görcz Ferenc ügyvezető), nyújtott önkormányzati támogatások 
felhasználásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

30/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben a 
Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnek (2000 Szentendre, Izbég, 
Szentlászlói út, Sztakó Jánosné – elnök) nyújtott önkormányzati 
támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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9. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja 2014. évi beszámolójának elfogadására 

21/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az intézmény vezetője elkészítette a beszámolót, a Népjóléti Bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Tolonics István: Zelizi Erika intézményvezető megjelent a bizottság ülésén. A tagok 
kérdéseire kimerítő választ adott. A Bizottság egyhangúlag fogadta el a beszámolót.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

31/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottsága elfogadja a 
Kalászi Idősek Klubja 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     intézményvezető 

 
10. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2014. évben végzett munkájáról 

18/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Védőnői Szolgálat minden évben részletesen beszámol az év közben 
végzett munkájáról. A Népjóléti Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
 
Tolonics István: Slezák Szilvia is megjelent a bizottság ülésén. A beszámolóját Villám 
Zsuzsanna által elkészített táblázat alapján készítette el. Ez nagyban megkönnyvítette a 
beszámolót. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

32/2015.(II.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői 
Szolgálat 2014. évben végzett munkájáról szóló és a határozat 
mellékletét képező beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a Védőnői Szolgálatot, hogy  
 továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a megelőzést, 

vegyen részt lakossági prevenciós feladatok, szűrővizsgálatok 
ellátásában, lebonyolításában,  

 fordítson kiemelt figyelmet a pályázati lehetőségekre, különösen az 
egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokat érintően,  
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 a védőnői ellátás nyilvántartása és dokumentálása érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az elektronikus védőnői program 
alkalmazására, 

 szükség szerint fejlessze informatikai hálózatát, ehhez szükséges 
tárgyi feltételrendszerét. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot – a 
Védőnői Szolgálat iskola egészségügyre vonatkozó beszámolójára 
tekintettel – küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Szentendrei Tankerülete részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Dr. Hantos István: Köszönjük a Gerinc utca javítását.  
Polgármester úr említette közreműködésemet a tüzifában. Ezt igazából az Egyesületen 
keresztül ajánlották fel. Örülök, hogy a Polgármester úr ebben azonnal partner volt, 
szállítást, embereket biztosított.  
Készül az új honlap. Kérdezték, hogy lehet-e erre pályázni, vagy saját hatáskörben 
készíti az Önkormányzat? 
 
Rogán László: Kolléganőmmel szeretnénk a hivatalban elkészíteni. Amennyiben 
szükség lesz külső segítségre, jelezni fogjuk. Köszönjük a sok beérkezett szlogen-
javaslatot.  
 
Balogh Csaba: Köszönöm a hivatal segítségét a szikkasztó-aknák rendbetételében. 
Nem került be a költségvetésbe az Árvácska utca építése. Terveztetése igen, de az 
építése nem. Polgármester úr arra bíztatott, hogy a zárszámadáskor ismét jelezzem. 
A Nefelejcs utcában egy villanyoszlop áthelyezésére szintén a zárszámadáskor kell 
visszatérnünk. 
Jótékonysági koncert lesz egy szívátültetésre váró budakalászi kisfiú támogatására. 
Kérem, hogy a lehető legnagyobb körben hirdessük meg, hogy minél többen ott 
legyenek. 
 
Ercsényi Tiborné: Az önkormányzat is felvette a kapcsolatot a családdal. Hegyvári 
kollégával személyesen jártunk náluk. Azt hiszem, hogy most Budakalászon mindenki, 
aki él és mozog, ez ügyben sokat tesz. 
 
Pál Béla: Örülök, hogy lassan egy hete sikerült megállapodni a polgármester úrral, 
hogy a zárszámadáskor kaphat a Dunapart egy bizonyos összeget a szolár lámpákra. 
Szeretném, ha a Duna partra is jutna egy kis virág.  
Március 10-én lesz az évfordulója a Marosvásárhelyi progrom. Megemlékszik-e erről 
valami módon a város? Lehet, hogy Lövéte is örömmel venné.  
 
Rogán László: Ezen nem gondolkodtunk. De ennek kapcsán szeretném elmondani, 
hogy augusztusban a Lövétei falunapra szervezünk kiutazást. 
Tervezzük, hogy a másik kalász kocsit – olyat, ami a körforgalomban van – a 
Dunaparton helyeznénk el a révnél, csárdánál.  
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Tolonics István: Köszönjük, hogy az Ady E. utca sarkán elkészült a korlát.  
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést berekeszti.  
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

  
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


