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Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pontok: 
 
1. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására 

35/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat az önkormányzati fenntartású bölcsődékben alkalmazandó intézményi 

térítési díj mértéke és a térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára 
37/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat bírósági ülnökök jelölésére 

34/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat média pályázat kiírására 

50/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, valamint a 

Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-vel kötött szerződés alapján intézkedések 
megtételére  
44/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására  
43/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat a 2011 Budakalász, Budai út 32. sz. alatt található volt mozi épület 

hasznosítására 
48/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a Budakalász, Magyar u. 69. sz. alatt található, 121-122. helyrajzi számú 

ingatlan értékesítésére 
33/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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9. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának tulajdonában álló földrészletek 
kijelölésére rekreációs célú hasznosításra 
39/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat Budakalász Helyi Építési Szabályzatának jogi harmonizációs eljárásába 

átcsoportosítandó feladatokra 
49/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat Gyetvainé Szkórits Dobrilla Budakalász 3305/1 helyrajzi számú ingatlan 

adásvételére, és a 1705 helyrajzi számú ingatlanon lévő épület visszabontására 
42/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat szolgáltatási szerződés felbontására a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 

Szervezetével  
40/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat Sárosi Tiborné által támasztott kártérítési igény kapcsán jogi álláspont 

kialakítására 
41/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a városi díjak adományozását segítő előkészítő bizottság megválasztására 

38/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlésébe delegált tag 

kiválasztására 
32/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
16. Javaslat a budakalászi székhelyű egyházközségek és közösségek 2015. évi 

támogatására  
31/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
17. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek  2014. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (BMSE, BSC, BUTEC, Vidra 
SE, Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika TC) 
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30/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat a 2015. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztató elfogadására 
45/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
19. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

36/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt napirendi pont: 
 
20. Javaslat a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvétel igazolására  

51/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 11 
fővel határozatképes.  
 
Dr. Krepárt Tamás: A 13. napirendet javaslom, hogy zárt ülésen tárgyalja a testület. 
Peres eljárással kapcsolatos.  
 
Kaltner Károly: Javaslom, hogy a három, ingatlant érintő napirendet zárt ülésen 
tárgyaljuk. 
 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy a 7, 8, 11, 13. napirendeket zárt ülésen 
tárgyalja a testület, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás: 7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás 
 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk a módosított napirend elfogadásáról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét elfogadta. 
 
 
 
Polgármesteri beszámoló: 
 
Rogán László: 
- Február 22-én tartottunk egy megemlékezést a sváb kitelepítésről 
- Március 4-én a Dunaparti egyesület képviselői jártak nálam, megbeszéltük, hogy 

mik azok a legfontosabb dolgok, amiket ők szeretnének 
- Március 6-án intézményvezetői értekezletet tartottunk 
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- Március 13-án Sörös Ferenc, a Prolán vezérigazgatója járt nálam, közös pályázati 
lehetőségeinkről beszéltünk 

- Március 18-án Az Óbuda Zrt.-nél jártunk, a sóderbányáról, tavakról tárgyaltunk 
- Folyamatosan rendezzük zöld területeinket 
- Katasztrófavédelem jelezte, hogy a Barát patak milyen elhanyagolt állapotban van – 

az elmúlt 40 évben nem jelezték – intézkedési tervet készítünk 
- Elkezdték a kátyúk felmérését, ez két-három hétig eltart, és a legjobb ajánlattevővel 

meg fogjuk kezdeni a javítási munkákat 
 

 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
 
1. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotására 
35/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előterjesztésben felülvizsgáltuk az új önkormányzati törvény 
szabályainak megfelelően a szervezeti és működési szabályokat előíró rendelkezéseket.  
Figyelemmel voltunk a jogalkotásról szóló törvényben foglaltakra is, és így a 
rendelettervezet nem tartalmazza azokat a rendelkezéseket, melyeket az új 
önkormányzati törvény szabályoz. 
A Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságnak az alábbi módosító javaslatai voltak, melyeket 
befogadok: 
a 19. § 1. pontban az „elnök” szó helyett az „ülés vezetője” , a 14. § a költségvetés 
megtárgyalásánál a képviselői hozzászólások időtartama 3 x 2 perc, és a 23.§ (4) 
bekezdésében a hangfelvételek megőrzése (archiválás) időkorlátozás nélkül  
 
Dr. Hantos István: Volt még egy módosításom, azt a bizottság nem támogatta. A 26 §-
ban egy közmeghallgatás van, javaslom, hogy kettő legyen. 
 
Rogán László: Szavazzunk Hantos képviselő úr módosító javaslatáról. 
 

33/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 5 nem 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi javaslatot elvetette: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ 26. § át 
úgy módosítja, hogy a képviselőtestület évente két közmeghallgatást tart. 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

8/2015.(III.27.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. 
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2. Javaslat az önkormányzati fenntartású bölcsődékben alkalmazandó intézményi 
térítési díj mértéke és a térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára 
37/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A hatályos jogszabályok a fenntartó önkormányzatra bízzák annak 
eldöntését, hogy bevezeti-e a gondozásért kérhető térítési díjat. Külön kell 
meghatároznia a gondozásra és külön az étkezésre vonatkozó térítési díjat, amelyet helyi 
rendeletben kell szabályozni. Ennek a rendeletnek évenkénti felülvizsgálatára van 
szükség. Eddig a Képviselő-testület nem kért a szülőktől gondozási díjat, s javaslom, 
hogy ezen ebben az évben sem változtassunk. A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangúan támogatta a határozat elfogadását. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

34/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díjakról 
szóló rendeletét felülvizsgálva, a bölcsődében alkalmazandó intézményi 
térítési díj mértékének meghatározására vonatkozóan nem módosítja. Az 
önkormányzat átvállalja a szülőtől (törvényes képviselőtől) az intézményi 
térítési díj összegét, 2015. évben a szülő által fizetendő intézményi 
térítési díj összege nulla Ft. Ugyanakkor a Képviselő-testület a 
későbbiekben nem zárja ki az intézményi térítési díj mértékének 
emelését, amelyről a 2016. évi költségvetés tárgyalása előtt döntést hoz. 
 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 
3. Javaslat bírósági ülnökök jelölésére 

34/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A jelenlegi bírósági ülnökök megbízatásának 4 éves ciklusa lejár, ezért 
szükséges a napirendi pont tárgyalása. A javaslatban szereplő 4 fő az elmúlt 4 évben is 
ülnökként vett részt a bíróság munkájában, tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen 
és kérték újra jelölésüket. Zárt ülés tartását nem kérték.  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
A javaslatok elfogadását támogatom. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

35/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján 
Lérántné Deák Zsuzsanna 2011 Budakalász, Iskola u. 10. szám alatti 
lakost a Pest Megyei Bíróságra ülnöknek jelöli. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

36/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján 
Léránt László Lajos 2011 Budakalász, Iskola u. 10. szám alatti lakost a 
Pest Megyei Bíróságra ülnöknek jelöli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

37/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján 
Szecsődi Györgyné 2011 Budakalász, Gerinc u. 2531/4. szám alatti 
lakost a Pest Megyei Bíróságra ülnöknek jelöli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

38/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján Fehér 
Gabriella 2011 Budakalász, Bánya u. 08/16. szám alatti lakost a Pest 
Megyei Bíróságra ülnöknek jelöli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
 
4. Javaslat média pályázat kiírására 

50/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Budakalász Város Önkormányzatának a város média feladatainak 
ellátására kötött éves szerződése idén június 30-án lejár. A városi televízió 
üzemeltetésére és a városi újság előállítására pályázati eljárás lefolytatása szükséges. Az 
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előterjesztést, valamint a mellékletét képező 2015-2016. évre kiírt Kalászi Média 
pályázati felhívást az OKSB tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Dr. Hantos István: Nem támogatom ezt az előterjesztést. Tavaly is volt erről vita, a 
költségvetésnél is volt vita. Eladtuk a kábeltévét, arról volt szó, hogy be fog kerülni 
valamelyik nagy csatornához a VKC. 
Nem szerencsés a félévre áthúzódó dolog. Ha át kéne gondolni a koncepciót, akkor 
most csak december 31-ig hosszabbítsuk meg a szerződést. 
A mostani kiírás szerint csökkent a televízió és az újság kötelezettsége is, ehhez képest 
az összeg nem csökkent. 
Javaslom, hogy készüljön egy új koncepció, amely valóban megfelel a XXI. század 
elvárásainak. A jelenlegi szerződést december 31-ig hosszabbítsuk meg és a hirdetési 
díjak 75 %-a maradjon az önkormányzatnál 
 
Rogán László: Kérem, szavazzunk Hantos képviselő úr módosító indítványáról, mely 
szerint a média-szerződést december 31ig hosszabbítsuk meg, készítsünk új 
médiakoncepciót és a hirdetési bevételek 75 %-a maradjon az önkormányzatnál. Aki 
ezzel a módosítással egyetért, kérem, szavazzon.  
 

39/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 4 nem 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot 
elvetette: 

 
Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy új 
médiakoncepciót készít, a jelenlegi szerződést december 31-ig 
hosszabbítja meg és a hirdetési bevételek 75 %-a az önkormányzatnál 
marad. 

 
Rogán László: Kérem, szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település média 
feladatainak ellátására határozott időre – 2015. július 1. - 2016. június 30. 
– szóló pályázatot ír ki. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező „Kalászi Média” pályázati felhívást és értékelési 
szempontokat elfogadja és felkéri a polgármestert a pályázati felhívás 
helyben szokásos módon történő közzé tételére (www.budakalasz.hu 
weboldalon, VKC TV képújságján, köztéri hirdetőn, önkormányzati 
újságban).  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes 
pályázóval határozott idejű 2015. július 1. - 2016. június 30. -ig szóló 
szerződést köt. 
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Határidő: felhívás közzé tétele 2015. április 7., pályázatok elbírálása a 
Képviselő-testület 2015. május 28-ai ülésén 
Felelős: Polgármester 

 
 
5. Javaslat a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, valamint a 

Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-vel kötött szerződés alapján intézkedések 
megtételére  
44/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Erőfeszítéseink ellenére szükségesnek tartjuk, hogy a rendelkezésünkre 
álló eszközökkel érvényesítsük szerződéses jogainkat az M0-megállapodás kapcsán. 
Álláspontunk szerint az állam jelentős összeggel tartozik városunknak. Első lépcsőben 
felszólítjuk a szerződéses partnereinket, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot és a NIF 
Zrt-t arra: számoljanak el az eddig megvalósított beruházásokkal. Ha ez nem vezet a 
kellő eredményre, bírósági közvetítői eljárás kezdődik, legfeljebb idén június 30-ig, a 
PVB módosító javaslata szerint, amelyet befogadok, ha pedig itt sem sikerül 
megállapodni, úgy peres szakba fordul a folyamat. Ezen feladatok elvégzésére kérek 
felhatalmazást a testülettől. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Pál Béla: Én örülök, hogy a hétfői bizottsági ülésen elfogadták a három hónapos 
határidőt a mediációra. Remélem, hogy konzekvensek maradunk, és megszerezzük azt a 
pénzt, ami jár nekünk.  
 
Balogh Csaba: Van-e olyan jellegű felmérési adat, amely azt indokolná, hogy erre 
Budakalásznak szüksége van? 
 
Rogán László: Igen. 
 
Balogh Csaba: Van-e olyan dolog, amit a 250 mFt-ból meg kellene valósítani? 
Tudunk-e újabb és újabb elemeket összefüggésbe hozni az M0 elmaradásával? 
 
Dr. Krepárt Tamás: Ennek a mediációs eljárásnak az is lenne a célja, hogy a 
felhasználási módról is megállapodjunk. Mi azt reméljük, hogy olyan megoldást 
találunk, amelyben az önkormányzat saját döntésében tudja felhasználni. 
 
Márton András: Úgy gondolom, hogy Balogh Csaba képviselő úr felvetésére 
egyértelműen igen a válasz. A fő közlekedési utakon megnövekedett forgalom a 
mellékutakra terelődik. Már a földutakon is szinte városi forgalom van reggel és 
délután. Ennek a pénznek van helye. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

41/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, valamint a 
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Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-vel 2008-ban kötött, az M0 
körgyűrű északi szektora és a Megyeri híd építése, forgalomba helyezése 
miatt szerződésbe foglalt önkormányzati igények jelenlegi 
helyzetértékelését. A Képviselő-testület megállapítja, hogy 
- sem a 2005-ben, sem a 2008-ban aláírt szerződés esetében nem 

történt szerződésszerű teljesítés,  
- ennek eredményeképpen Budakalász polgárait több ízben súlyos 

joghátrány és kompenzálatlan környezeti ártalom érte, éri. 
Budakalász Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jelen határozat elfogadásától számított 15 napos 
határidővel hívja fel a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium jogutódját, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot (NFM), 
valamint a NIF Zrt-t arra: tételesen számoljanak el a 2008-ban megkötött 
M0-szerződésben rögzített kötelezettségeik teljesítésével, adjanak tételes 
pénzügyi elszámolást az eddigi ráfordítások kapcsán. A 
kötelezettségvállaló felek nyilatkozzanak arról: mely költségvetési évben 
tételesen hogyan tettek eleget a Budakalász Város Önkormányzatát érintő 
források megképzésének, elkülönítésének, és szerződésben vállalt egyéb 
kötelezettségeiknek, valamint arról is, hogy szerződésszegő 
magatartásukat milyen indokokra vezetik vissza, és készek-e a 
szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben az elszámolás és a 
meghatározott nyilatkozattétel határidőre nem történik meg, vagy a 
szerződéses kötelezettségeknek az NFM, és a NIF Zrt. bármely okból 
nem kíván eleget tenni, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert mediációs eljárás kezdeményezésére, azzal, hogy a 
mediáció határideje: 2015. június 30.-a, ennek eredménytelensége esetén 
pedig keresetindításra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és a NIF Zrt. 
ellen azzal, hogy a folyamat alakulásáról a Képviselő-testület 
tájékoztatást kér. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
 
6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására  
43/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A közbeszerzésekről szóló törvény alapján az ajánlatkérőknek, így 
Önkormányzatunknak is minden év március 31. napjáig éves, összesített közbeszerzési 
tervet kell készítenie, melyet honlapján közzé kell tennie. Kérésre a Közbeszerzések 
Tanácsa részére is meg kell küldeni. Jelen előterjesztés ezen közbeszerzési tervet 
tartalmazza.  
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot 
egyhangúan támogatta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Dr. Hantos István: Ebben van egy táblázat, amiben szerepel a Berdó, őszi dátummal. 
A dátumnak mi az eredete? Mert majd megint az lesz, hogy ősszel már nem érdemes 
hozzákezdeni. 
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Rogán László: Tárgyalások eredménye. Akkor fog sor kerülni rá. Kérem, szavazzunk 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

42/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Polgármester 
 

 
 
7. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának tulajdonában álló földrészletek 

kijelölésére rekreációs célú hasznosításra 
39/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény 2015. 
január 1-jével hatályba lépő módosításával lehetőség nyílt, hogy az Önkormányzat 
korábbi, földművesnek nem minősülő telekbérlőivel, illetve harmadik személlyel 
rekreációs célú földhasználati szerződést kössön. A törvény előírja, hogy a tulajdonos 
önkormányzatnak határozattal kell kijelölni azokat a mező és erdőgazdasági földeket, 
melyeket rekreációs célra tervez hasznosítani. 
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

43/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében felsorolt, az ingatlan-nyilvántartás szerint mező- és 
erdőgazdasági földnek minősülő tulajdonában álló ingatlanokat jelöli ki 
rekreációs célú hasznosításra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a használókkal 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény 38.§ (1a) 
bekezdése szerinti rekreációs célú földhasználati szerződéseket – azok 
esedékességekor – legalább 1, legfeljebb 5 éves időtartamra változatlan 
földhasználati díj ellenében kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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8. Javaslat Budakalász Helyi Építési Szabályzatának jogi harmonizációs 

eljárásába átcsoportosítandó feladatokra 
49/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Szakmai egyeztetések szükségessé tették hogy a korábban megszavazott 
HÉSZ módosítások közül egyes elemek átkerüljenek a HÉSz jogi harmonizációs 
eljárásába. Azok a módosítások, amelyek nem csoportosulnak át, egy kisebb 
módosítással kiegészülve egyszerűsített eljárás keretében folytatandók le. 
A feladatok átrendeződése okán a tervezői szerződésekben foglalt összegek is 
átcsoportosulnak, ezért tervezői szerződések módosítása szükséges. 
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslatok elfogadását támogatom. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 
település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
rendelet felülvizsgálatát és módosítását a Vt-LF-1 övezet meglévő épület 
tömegnövekedésére és építménymagasságára vonatkozó előírás 
tekintetében.  
A HÉSZ módosítással kapcsolatos költségekre a 2015. évi 
költségvetésben a pénzügyi fedezet biztosított.  
A Képviselő –testület felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ 
módosítására irányuló feladatok elvégzésére, a módosított szerződés, 
továbbá az eljárással kapcsolatos dokumentumok aláírására a 
költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 
település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
rendelet jogi harmonizációjának teljes eljárásrendjét kiegészíteni a 
251/2014.(XI.27.) Kt. határozatban rögzített Berdó út/Kálvária út – 
Galagonya utca – Sugár utca szabályozási szélességeinek 
felülvizsgálatával és módosításával. 
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg az Erdőhát utca 604/1 hrsz-ot 
érintő szakasz 21m szabályozási szélesség felülvizsgálatáról és 
módosításáról szóló 254/2014.(XI.27.) Kt. határozatát visszavonja. 
A HÉSZ módosítással kapcsolatos költségekre a 2015. évi 
költségvetésben a pénzügyi fedezet biztosított.  
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A Képviselő –testület felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ 
módosítására irányuló feladatok elvégzésére, a módosított szerződés, 
továbbá az eljárással kapcsolatos dokumentumok aláírására a 
költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
 
9. Javaslat szolgáltatási szerződés felbontására a Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezetével  
40/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A hajléktalanszálló egy igen értékes, jó fekvésű, más célra jobban 
hasznosítható területrész a Szentendrei út 24. alatt. A szomszédos utcákból 
folyamatosan érkeznek panaszbejelentések. Célszerű hogy városunk a nappali 
melegedővel összefüggő feladatairól máshogyan és máshol gondoskodjon július 
elsejétől. kezdeményezzük az ellátási szerződés megszüntetését. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslatot támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével 2010-ben kötött 
ellátási szerződést – annak 10. pontjában rögzített módon, három 
hónapos felmondási idővel, 2015. június 30. napjával – felmondja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéssel együtt járó 
operatív intézkedések megtételére, és arra, hogy a nappali melegedő 
funkció biztosítására keressen az ellátásra képes szolgáltatót, amelynek 
személyéről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
 
10. Javaslat a városi díjak adományozását segítő előkészítő bizottság 

megválasztására 
38/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat által alapított és 2015. évben átadásra kerülő díjak, 
díjazottak személyére beérkező javaslatok összegyűjtésére, elbírálására a helyi 
rendeletünk szerint előkészítő bizottságot kell választani,  az előkészítő bizottság 7 tagú 
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kell legyen, amelynek többségét képviselők alkotják. Az előkészítő bizottság tagjaira 
javaslatot tettem, az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság támogatta a határozat 
elfogadását. A javasolt és felkért személyek a bizottsági tagságot vállalják. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi 
díjazottakra beérkezett javaslatok összegyűjtése, döntés-előkészítése 
érdekében előkészítő bizottságot hoz létre, a bizottságba az alábbi 
személyeket választja meg: 

1. Tolonics István képviselő 
2. Balogh Csaba képviselő 
3. Máté István képviselő 
4. Márton András képviselő 
5. Wieszt Józsefné  
6. Nagy Endréné  
7. Hárshegyi János 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előkészítő 
bizottság elnöki feladatainak ellátására Tolonics István képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
11. Javaslat az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlésébe delegált tag 

kiválasztására 
32/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A tűzoltóparancsnok megkeresést intézett Önkormányzatunkhoz, 
amelyben kéri, hogy az Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság közgyűlésébe a 
Képviselő-testület egy tagot delegáljon. Eddig ezt a feladatot Balogh Csaba képviselő 
látta el, javaslom, hogy a megbízatását a Képviselő-testület hosszabbítsa meg.  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2015.(III.26.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltóság közgyűlésébe a város érdekeinek képviseletére 
Balogh Csaba képviselőt delegálja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
12. Javaslat a budakalászi székhelyű egyházközségek és közösségek 2015. évi 

támogatására  
31/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmaz az 
„Egyházak támogatására” 3.000.000 Ft keretösszeget. Ennek a támogatási összegnek a 
felosztására az egyházközösségek igényeinek ismeretében került sor. A Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság egyhangúan támogatta a keretösszeg előterjesztésben 
megfogalmazott elosztását. A javaslatok elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

49/2015.(III.26.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében az egyházak támogatására 
rendelkezésre álló három millió forintos keretösszegből  
 a Budakalászi Református Egyházközség (2011 Budakalász, Kereszt 

u. 7.) részére a református templom udvarának, épületeinek 
karbantartására, udvari világítás és vízszigetelési munkálatok, 
akadálymentesítés és kárpátaljai gyerekek táboroztatásának 
támogatására 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

50/2015.(III.26.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében az egyházak támogatására 
rendelkezésre álló három millió forintos keretösszegből  
 a Budakalász-Szentnistvántelepi Római Katolikus Plébánia (2011 

Budakalász, Széchenyi út 51.) részére a Szentistvántelepi templom 
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homlokzatának felújítási tervezése és kialakítási munkálatainak 
támogatására 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint, 

 valamint a Budakalászi Római Katolikus Plébánia (2011 Budakalász, 
Ady E. u.1.)  részére  a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában 
lévő Klisovác u. 6. sz. alatt lévő katolikus temető bejárat és 
ravatalozó előtti terület térkövezésére  800 000 Ft,  azaz 
nyolcszázezer forint támogatást nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

51/2015.(III.26.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében az egyházak támogatására 
rendelkezésre álló három millió forintos keretösszegből  
 a Budakalászi Görögkeleti Szerb Egyházközség (2011 Budakalász, 

Kálvária u.4.), részére a szerb templommal közös telken lévő 
épületrész (volt szerb iskola) tetőszerkezetének felújítására  500 000 
Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

52/2015.(III.26.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében az egyházak támogatására 
rendelkezésre álló három millió forintos keretösszegből  
 a Budakalászi Evangéliumi Közösség (2011 Budakalász, Budai út 

55.) részére a gyülekezet imaházában található színpad felújítására, 
megnagyobbítására, korszerűsítésére  200 000 Ft, azaz kettőszázezer 
forint támogatást nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Polgármester 
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13. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 2014. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (BMSE, BSC, BUTEC, 
Vidra SE, Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika TC) 
30/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzattól támogatásban részesült sportegyesületek vezetői 
beszámoltak a támogatás felhasználásáról és a szakmai munka 2014. teljesítéséről. Az 
Oktatási Kulturális és Sport Bizottság támogatta a beszámolók elfogadását. 
A javaslatok elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

53/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Sport Club (BSC kézilabda és sakk szakosztályainak) 2014. évi szakmai 
és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

54/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Munkás Sport Egyesület (BMSE labdarúgó és kézilabda 
szakosztályainak) 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

55/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Tenisz Club (BUTEC) sportegyesület 2014. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

56/2015.(III.26.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIDRA 
Sportegyesület (Vidra SE) 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

57/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óbuda-Kalász 
Ritmikus Gimnasztikai Torna Club (Óbuda-Kalász RG TC) 2014. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
14. Javaslat a 2015. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztató elfogadására 
45/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A pályáztató szervezetek által kiírt pályázati lehetőségek áttekintése 
folyamatosan zajlott az elmúlt hónapokban is a pályázatíró cégek által küldött 
felhívások áttanulmányozásával, kiíró szervezetek weboldalainak áttekintésével. A 
február havi pályázati összefoglaló az előterjesztés mellékletét képezi. A futó 
pályázatinkon kívül februárban nem volt lehetőségünk újabb pályázat összeállítására és 
benyújtására.  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

58/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 
hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

36/2015.(III.26.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Rendszeresen beszámolunk a Képviselő-testület ülésein hozott 
határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

59/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 
27-től 2015. február 19-ig terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű 
nyílt és zárt határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Pál Béla: Én előterjesztést küldtem a képviselőknek, hogy Budakalász Város 
Önkormányzata elvben nem támogatja az Egyesült Államok által követelt katonai 
missziót, amely révén magyar haderőt vetnénk be az Iszlám Állam ellen. Lokális helyen 
kell elkezdeni ezeket a dolgokat. Remélem, a következő ülésen felkerül a napirendek 
közé. 
Lent a Duna parton rendszeresen járnak olyan járművek, amelyek vasat gyűjtenek. Ez 9-
11 óra között teszik meg, amikor nincs otthon senki. Gyakorlatilag felmérik a terepet. 
Behajtani tábla kellene a Gátőr utcára, és egy 40-es tábla. Azon is érdemes lenne 
elgondolkodni, hogy milyen szabályozást lehetne hozni, hogy ilyen emberek ne 
járhassanak 
Meglepődtem, hogy a gát milyen szépen rendbe van téve, ezek szerint ezt mi csináltuk. 
Én meg azt hittem, hogy átkerült az államhoz, és máris megkezdték a munkát.  
 
Rogán László: Megkezdtük az utak melletti árkok rendbetételét, a Lupa szigeti úton a 
fákat rendbe tesszük. 
 
Dr. Udvarhelyi István: Az illegális vasgyűjtőkre több szabály vonatkozik, ami alapján 
ilyen tevékenységet engedéllyel lehet végezni. Tervezzük olyan rendelet megalkotását, 
ami alapján szankcionálni is lehet az ilyen jellegű megjelenést. Ilyen esetben a 
rendészeinket fel lehet hívni, és kollégáink kimennek és intézkednek.  
 
Rogán László: Ahogy a jegyző úr is említette, előkészületben van egy rendelet, amely 
alapján a közterületen nem megfelelően viselkedő, italozó, stb. embereket meg lehet 
büntetni. 
 
Pál Béla: Persze, jó hogy van hová telefonálni, de én arra bíztatok mindenkit, hogy 
lépjen fel az ilyen esetekben, és küldje el őket. 
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Dr. Hantos István: Szombaton lesz a várostakarítás, és úgy tűnik, hogy néhány helyen 
több szemét van.  
Hivatal működésével kapcsolatban többen megkerestek, hogy nehézkes a bejutás a 
hivatalba, és hogy ügyfélfogadási időben sem kapcsolják az ügyintézőt. 
 
Dr. Udvarhelyi István: Átszerveztük a hivatalba érkező ügyfélfogadást. Szeretném, ha 
mindenkinek az ügyét a legelső szinten el lehetne intézni. Az esetek többségében már az 
ügyfélszolgálatos kollégák meg tudják adni a megfelelő felvilágosítást.  
Az ügyintézőhöz az információkat lehetőleg ne telefonon juttassák el, hiszen az sérül, 
torzul. Az ügyfélnek azzal a kollégával kell kapcsolatba kerülni, aki az ügye intézésére 
jogosított. 
Az ügyfélfogadási időben is az adott ügyintézőnél ügyfél lehet, ezért nem tudják 
kapcsolni. Próbálunk rugalmassá válni, próbáljuk elérni, hogy előzetesen időpont-
egyeztetés történjen. Mindenkitől azt kérjük, hogy ha valaki nem tudja az ügyét 
elintézni, az forduljon a hivatal vezetőihez. Arra kérem a kollégáimat, hogy 
igyekezzenek minél rövidebb időn belül elintézni az ügyfél ügyeit.  
 
Rogán László: Kérem, hogy szombaton a várostakarításkor a hivatal által felmért 
fertőzött területeket próbáljuk megtisztítani. A jelentkezők a hivatalban a szükséges 
kesztyűt, zsákot átvehetik, és kérem, hogy a kollégák által megjelölt területekre 
vonuljanak.   
 
Dr. Udvarhelyi István: A várostakarítás alkalmával lehetőség van égetésre. Itt 
szeretném felhívni a figyelmet, és a kerti hulladék égetésére van lehetőség. Szemetet 
égetni nem szabad. Közterületen továbbra sem lehet égetni.  
Az égetés rendje megváltozott. Április 15-május 15 között lehet pénteki napokon kerti 
hulladékot égetni. Gyermekintézmények 150 méteres körzetében a tanítási-nevelési 
időn kívül szabad csak égetni. Kérem, hogy mindenki tartsa be az égetésre vonatkozó 
szabályokat.  
 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános ülést 
berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.M.F. 
 
 

 
Rogán László 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


