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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám:6/2015 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. április 30-án, (csütörtökön) 16:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről  
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Márton András képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
Kovács László rendőrkapitány 
Pál József irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
Nyílt: 
 
1. Javaslat a helyi adórendelet módosítására. 

54/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő 
utólagos csatlakozásról szóló rendelet megalkotására 
67/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
69/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a szociális rendelet módosítására 

66/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság, Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására 

60/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a Budakalász, Berdo szennyvízhálózat fejlesztése érdekében konzorciumi 

együttműködési megállapodás megkötésére 
59/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó 

pályázat kiírására 
68/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
70/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 
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56/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat a HÉSZ módosítására érkezett vélemények elfogadására 

64/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat a volt mozi épület hasznosítására 

53/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a 0178/48 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának feltételeiről. 

52/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a 0178/49 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának feltételeiről 

57/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a rekreációs célú hasznosításra kijelölt ingatlanokról szóló határozat 

kiegészítésére 
62/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzata határozathozatalára, melyben elvben 

elutasítja az iszlám Állam elleni koalícióban való magyar katonai részvételt 
65/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
16. Javaslat a Szentendrei Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására 

58/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
17. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadására 

61/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
18. Tájékoztató a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, valamint a 

Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-vel kötött szerződés alapján megtett 
intézkedésekről 
55/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
 
19. Javaslat a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvétel igazolására  

63/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, valamint a televízió nézőit. A 
mai rendes ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. 
Javasolja, hogy a rendőrségi beszámolót tárgyalja elsőként a képviselőtestület.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Ügyrendi indítványom, tekintve, hogy nemzetközi és politikai 
ügyekben a testület eddig sem tett állásfoglalást, és véleményem szerint hatásköri 
túllépés, javaslom, hogy a 15. napirendet, mely az iszlám állam elleni koalícióban való 
magyar katonai részvétel elutasításáról szól, ne tárgyalja a képviselőtestület.  
 
Pál Béla: Valóban nem szerencsés politikai állásfoglalást tenni, de akkor is azt 
gondolom, hogy ebben az ügyben akkor is állást kell foglalnunk, mert a későbbiekben 
Budakalász lakossága fogja ennek a levét meginni. 
 
Rogán László szavazásra bocsátja dr. Krepárt Tamás indítványát 
 
A Képviselő-testület dr. Krepárt Tamás indítványát 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
A Képviselő-testület Rogán László polgármester indítványát 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított napirendet – mind a 
nyilvános, mind a zárt ülés tekintetében – 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
Rogán László: Mielőtt megkezdenénk a testületi ülést, szeretnék átadni mindenkinek 
egy tollat és egy lufit, melyen a város új logója szerepel.  
 
Polgármesteri beszámoló: 

- március 21-én várostakarítást tartottunk 
- április 11-én 820 indulóval megrendeztük a tófutást, ugyanekkor volt egy 

tóölelés 
- április 17-én a Faluházban részt vettünk Trendl Ferenc köszöntésén, akit 46-ban 

telepítettek ki, és most állami kitüntetést kapott 
- április 23-án Pomáz város polgármesterénél jártunk, ahol a két város közötti út 

mentén található szemét felszámolásáról tárgyaltunk 
- április 24-26-án alpolgármester úrral, és a gazdasági iroda vezetőjével Moholon 

jártunk 
- április 30-án HVB ülés volt Szentendrén  
- napokon belül elkezdődik a Felsővár és a Sholcz Ferenc utca felújítása 
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- Budai úti járda építése lassan a végéhez közeledik, ezzel egy 870 m hosszú 
járdaszakasz felújítása fejeződik be 

- a kátyúk felmérése megtörtént, az ajánlatok bekérése folyamatban van 
- az új arculat tekintetében is történtek előrelépések, elkészültek a tollak, lufik. Az 

újság májusi száma már az új címlappal fog megjelenni. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
Nyílt: 
 
1. Javaslat a Szentendrei Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának 

elfogadására 
58/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: Mint minden évben a Kapitány úr a testületnek beszámol a rendőrség 
munkájáról, a közbiztonsági helyzetről, és a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Balogh Csaba: Az ülés előtt felvetettem már a kapitány úrnak, hogy a Faluháznál lévő 
körfogalom közlekedhetetlen, mert sokan belehajtanak és beszorulnak. Bízom abban, 
hogy segítségünkre lesz a városi rendészet is. 
 
Kaltner Károly: Hogy alakult a tavalyihoz képest a bűncselekmények száma? 
 
Pál Béla: Köszönöm, hogy a gáton történt atrocitásokra – melyeket a biciklisek okoztak 
– megoldást keresnek.  
 
Kovács László: Tavaly július 1-től finanszírozzák a túlórákat, így a közterületi 
jelenlétet meg tudtuk növelni, melynek eredményeként drasztikus bűncselekmény-
csökkenés volt. Mivel csökkent az elkövetések száma, így a felderítésekre is sokkal 
több idő maradt. Amivel nem tudunk mit kezdeni, az a közlekedési balesetek száma. 
Egyszerűen túlterheltek az utak. 
A nyáron a tavak fokozott ellenőrzését fogjuk végezni.  
A körforgalommal kapcsolatban az embereket kellene megtanítani, hogy hogy kell 
közlekedni benne. Ez egy igen nehéz körforgalom, mert utána jön egy lámpás HÉV 
átjáró, és közvetlenül utána egy lámpás útkereszteződés.  
Önkormányzati képviselőkkel történő közvetlen kapcsolattartás – igen, ebben vannak 
hiányosságok. Most kiadtam a körzeti megbízottaknak, hogy olyan programot 
csináljanak maguknak, amit tudnak helyben kezelni, és ami a közvetlen környezetének 
megelégedésére válik.  
 
Rogán László: A körforgalom nem generál anomáliákat. Az emberek generálják. Azt 
gondolom, hogy nagyobb jelenléttel ez visszaszorítható lenne. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

67/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentendrei 
Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
2. Javaslat a helyi adórendelet módosítására. 

54/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A helyi adórendeletünk módosítására a megfelelő jogszabályi 
hivatkozás miatt van szükség, a változtatás technikai jellegű.   
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítási 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2015.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 
szóló 22/1996.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletét. 

 
 
3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő 

utólagos csatlakozásról szóló rendelet megalkotására 
67/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvény alapján az Önkormányzatnak, mint a 
csatornahálózat tulajdonosának szabályozási kötelezettsége van.  Ez a meglévő 
csatornahálózatra történő utólagos rákötések esetében is fennáll. A rendelet a már 
kiépült hálózatra történő utólagos csatlakozások eljárásrendjét és a hozzájárulás 
mértékét szabályozza. A fejlesztési hozzájárulás megfizetése a rácsatlakozás lehetőségét 
adja meg, egyéb szolgáltatással nem jár. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
A rendelet elfogadását támogatom. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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10/2015.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű 
hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről. 
 
 

4. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
69/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Sok, a közösségi együttélést zavaró magatartás fordul elő, amelynek 
megszegőit eddig nem lehet felelősségre vonni. A város lakóinak nyugalma, a 
közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, az életviszonyok rendezettsége 
céljából is szükségesnek tartom a rendeletben foglalt magatartások esetében a 
számonkérés lehetőségének megteremtését. 
 
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, miszerint a környezetvédelmi rendeletünk 
38.§ (3) bekezdése alapján szankcionáljuk a zajvédelemmel kapcsolatos magatartásokat, 
befogadom, így a rendelet-tervezet 8.§ a)-b) pontja helyébe a következő a) pont lép, és 
a felsorolás ennek megfelelően változik: 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) „nagy zajhatással járó építési, szerelési, kertépítési és kertfenntartási, illetve 
háztartási munkákat a helyi környezet és természet védelméről szóló 
20/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 38.§ (3) bekezdésében 
foglalt időpontoktól eltérően végzi,..” 

 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A rendelet elfogadását támogatom. 
 
Balogh Csaba: Van olyan időszak, amikor ünnepre készülünk. Budakalász nagy része 
keresztény. Pl. nem vettük bele a rendeletbe, hogy a húsvét előtti nagyhéten se lehessen 
zajhatással járó munkákat végezni. 
 
Dr. Udvarhelyi István: Felekezeti alapon igen nehéz jogszabályban meghatározni, 
hogy mikor mit lehet csinálni, illetve nem csinálni.  
 
Rogán László szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási 
javaslatot. 
 
Major Ede: Én nagyon örülök, hogy végre készült egy ilyen rendelet. Nagyon sok 
lakótársam panaszkodott, hogy szabályozni kellene a hétvégi fűnyírást, favágást és 
egyéb zajos tevékenységet. 
 
Márton András: Egyetértek Major képviselőtársammal, hogy valóban szükség van egy 
ilyen szabályozásra, de azt hiszem, hogy van olyan része ennek a rendeletnek, ami 
esetleg módosításra szorul 
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Nagyon nehéz megvalósítani a síkosság mentesítés 8 óráig történő gondoskodásáról. Az 
egyértelmű, hogy az ingatlan tulajdonosa kell, hogy gondoskodjon, de ez 8 óra után, sőt 
délután is kötelessége. A szöveg meghagyása mellett az időpontot javaslom kivenni. 
A másik észrevételem, a 8. § (b) pontjában a zöldfelület fenntartásával kapcsolatos 
zajtkeltő tevékenység. túlságosan szigorúnak tartom, hogy vasárnap egész nap tilos 
legyen. Sok ember sötétben megy, sötétben jön. Így az egyetlen lehetséges nap a 
szombat. Javaslom, hogy vasárnap 14 órától ne lehessen füvet nyírni.  
 
Dr. Udvarhelyi István: Az ingatlan előtti síkosság-mentesítésnél a 8-ig történő időszak 
azért van meghatározva, hogy akik dolgozni, iskolába mennek, már biztonságosan 
tudjanak közlekedni. 
Az időpont meghatározás a bizottság ülésén már módosításra került. 
 
Kaltner Károly: A bizottsági ülésen már elmondtam, hogy mindenkinek joga van 
ahhoz, hogy vasárnap pihenjen, és ne a szomszéd fűnyíróját hallgassa. Nekem is van 
kertem, és nincs kertészem, és mégis meg tudom oldani a fűnyírást. Egyébként, akikkel 
beszéltem, teljes mértékben egyetértenek azzal, hogy vasárnap ne lehessen füvet nyírni.  
 
Márton András: Akikkel én beszéltem, a vasárnap délelőttöt elfogadhatónak tartják. 
És arról is szó van, hogy esetleg egy egy-két órás javítási munkát kell megcsinálni, 
akkor azt elvégezhesse hétvégén. 
 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy a síkosság mentesítésnél ne legyen benne a 8 
óra, hanem folyamatos feladat, kérem, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete 7 igen, 2 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 7. § d) pontját 
az alábbiak szerint módosítja: „….és síkosság-mentesítéséről nem 
gondoskodik.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy vasárnap 14 óráig lehessen zajhatást keltő 
dolgokat csinálni, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás: 1 igen, 7 nem, 2 tartózkodás 
 

69/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 7 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot 
elutasította: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
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következményeiről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 8. § b) 
pontjában …” vasárnap 14.00 és 8.00 óra között” 

 
 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet-alkotási 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

11/2015.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendeletét.  

 
 
5. Javaslat a szociális rendelet módosítására 

66/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A rendelet módosítása csak technikai jellegű, elfogadása a szabályozás 
pontosítása miatt lényeges. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A rendelet elfogadását támogatom. 
 
Márton András: A rendelet társadalmi-gazdasági költséghatásaival vannak gondjaim.  
Szerencsés lenne, ha a magyar nyelv szabályait valamennyire igyekeznénk tiszteletben 
tartani. A határozott névelőket ne hagyjuk ki. 
A 4. pontban rendelet jogszabály-rendelet – értelmezhetetlen 
Jogalkotás elmaradásának várható következményei – hatásköri szabályok tisztázottak. 
Akkor minek kellett a szabályozás.  
 
Dr. Udvarhelyi István: A határozott névelőket megnézem. 
A jogszabály – rendelet – ebben az esetben szinonima. 
A jogszabályalkotás következménye azt lehet, hogy a hatásköri szabályok egyértelműen 
tisztázottak lesznek. 
  
Rogán László polgármester felolvassa a rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

12/2015.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 
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6. Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására 
60/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat gazdasági programjának elkészítési kötelezettségéről 
az önkormányzati törvény rendelkezik. A Gazdasági Program tartalmazza mindazon 
elemeket, amelyek az Önkormányzat szakmai munkájának szempontjából relevánsak, 
így a szociális, nevelési, gazdálkodási, biztonságpolitikai, kulturális, lakosság-
egészségvédelmi, sportolási, város és területfejlesztési, környezet és természetvédelmi, 
és tájékoztatás-kommunikációs szakterületeket. A jelenlegi ciklus során az 
Önkormányzat igyekszik, a mindenkor rendelkezésre álló források függvényében a 
program tartalmát megvalósítani. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2015./(IV.30.) számú határozata az Önkormányzat 2015-2019. évi 

gazdasági programjáról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat melléklete szerint az Önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági 
programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
7. Javaslat a Budakalász, Berdo szennyvízhálózat fejlesztése érdekében 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére 
59/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: A Berdo településrész csatornázása érdekében az önkormányzat két éve 
pályázaton indult. A Minisztérium arról biztosította az önkormányzatot, hogy a 
Budakalász, Berdo szennyvízhálózatának fejlesztése programot kiemelt projektként 
támogatja. A tervezett beruházás előkészítése érdekében idén már kétszer újabb 
egyeztetések zajlottak Nemzeti Fejlesztési Programiroda vezetőivel.   
A jogszabályi előírásoknak megfelelve, a támogatási szerződés megkötéséhez valamint 
a projekt-előkészítési feladatok elvégzéséhez az előterjesztés mellékletét képező 
konzorciumi megállapodás megkötése szükséges - a Nemzeti Fejlesztési 
Programirodával. 
A Bizottság egyhangúan támogatta a határozat elfogadását. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Időközben érkezett egy megállapodás tervezet a Szentendrei Járási Hivatal vezetőjétől 
is, a járási ügysegédi hálózat bővülésével kapcsolatban. A szerződés szerint hetente egy 
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alkalommal 2 órában ügyfélfogadást tart egy ügysegéd, aki a budakalászi lakosokat 
segíti a járási hatáskörbe tartozó ügyekben. Ehhez biztosítunk térítésmentesen helyet, 
számítógépet. Az előterjesztést az alábbi határozati javaslattal egészítem ki, kérem 
képviselőtársaimat, fogadják el. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

71/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a „KEHOP szennyvízelvezetési és -tisztítás, szennyvízkezelés” program 
keretén belül a Budakalász, Berdo szennyvízhálózat fejlesztése 
érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 
A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, továbbá arra, 
hogy a projekttel kapcsolatos dokumentumokat a későbbiek során aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
72/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a járási ügysegédi 
hálózat bővülésével kapcsolatban megállapodást köt a Pest Megyei 
Kormányhivatallal. A feltételeket a Képviselő-testület térítésmentesen 
biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
8. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására 

vonatkozó pályázat kiírására 
68/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzat köteles gondoskodni a szennyvízbekötés nélküli 
ingatlanok esetében, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
szervezéséről és ellenőrzéséről.  A kötelezettségünk teljesítése érdekében a szennyvíz 
begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására nyílt pályázat kiírását javaslom. A 
bizottság módosító indítványát befogadom, eszerint a pályázati felhívásban a 
közszolgáltatási szerződés időtartamát 2 évről 1 évre módosítom, és a megkötendő 
szerződés 12 havi opciós lehetőséggel meghosszabbítható, amelynek igénybevételéről a 
Képviselő-testület dönt. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
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Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

73/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt kötelezettsége teljesítése 
érdekében pályázatot ír ki, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása 
érdekében, mely pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 
közzétételére (honlap, hirdetőtábla) és a pályázati eljárás lefolytatására 
azzal, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztásának jogát a testület 
fenntartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
70/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László:A BKÜ Kft. éves beszámolójának elfogadása tulajdonosi hatáskör. Az év 
végi beszámolón túl a végelszámolás miatt jogszabály alapján az ügyvezetőnek el 
kellett készítenie a társasági záró beszámolót, idén február14-es forduló nappal.  
A BKÜ végelszámolás nyitó beszámolóját a végelszámolónak kell elkészíteni, azonban 
az abban szereplő adatok megegyeznek a társasági záró beszámoló adataival.  
A Tulajdonos célja, hogy a BKÜ Kft. végelszámolása sikeresen befejeződjön, a 
fizetőképesség folyamatos fenntartása mellett. Az ehhez szükséges tartozás behajtási 
tevékenységet a végelszámoló megkezdte.  
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Pál Béla: Mindenképpen meg kellene vizsgálni a volt ügyvezetés felelősségét ebben a 
dologban. Én nagyon szeretném, ha ezen a szinten is lenne elszámoltatás az 
ügyvezetővel szemben. 
 
Dr. Krepárt Tamás: A belső ellenőri vizsgálat folyamatban van, és amennyiben a 
vizsgálat megállapítja, hogy az ügyvezetőt felelősség terheli, a szükséges lépéseket meg 
fogjuk tenni.  
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen 1 tartózkodás mellette az 
alábbi határozatot hozta: 
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74/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólag 
számszakilag fogadja el a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 
2014.12.31-i éves beszámolóját, 139.564 eFt-os mérleg főösszeggel és 
26.474 eFt. veszteséggel, a 2015.02.14-i társasági záró beszámolóját 
140.061 eFt-os mérleg főösszeggel és 2.296 eFt veszteséggel, továbbá a 
Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. v.a. 2015.02.15-i végelszámolási 
nyitómérlegét, a társasági 2015.02.14-i zárómérlegnek megfelelő 
főösszeggel. Felhatalmazza az ügyvezetőt, ill. a végelszámolót a 
beszámolók közzétételének végrehajtására. A Tulajdonos a mérleg 
adatok alapján tudomásul veszi a 21,4 millió Ft. tőke visszapótlási 
kötelezettséget, melynek fedezetét részben a befizetett közműfejlesztési 
hozzájárulások biztosítják, másrészt az önkormányzat költségvetésében 
kell fedezetet biztosítani. 

 
Felelős: Polgármester, Végelszámoló 
Határidő: azonnal 
 

 
75/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft „v.a.” végelszámolóját, hogy a 
Jegyzőnél haladéktalanul belső ellenőri vizsgálat elindítását 
kezdeményezze, majd ennek ismeretében tegye meg a szükséges jogi 
lépéseket 

 
Felelős: Polgármester, Végelszámoló 
Határidő: azonnal 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

76/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi 
Közmű Üzemeltető Kft „v.a.” végelszámolójával együttműködve 
törekszik a végelszámolás sikeres befejezésére. Ennek érdekében a 
végelszámoló tárgyalásokat kezdeményezett az FCSM-el a 2013.01.01-
2014.05.31. időszakra az előző ügyvezető által ki nem fizetett csatorna 
használati díj tartozás peren kívüli rendezésére. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az FCSM-el folytatott tárgyalások 
alapján az egyezségi megállapodás előkészítésében működjön közre, és 
azt terjessze a következő rendes képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: Polgármester,  
Határidő: 2015.05. 28. 
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10. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 
módosítására 
56/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László:Törvényi kötelezettség, hogy a közbeszerzési terv elfogadását követően 
felmerült, a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozó beszerzéseket fel kell venni a 
közbeszerzési tervbe. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

77/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervének módosítását. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
11. Javaslat a HÉSZ módosítására érkezett vélemények elfogadására 

64/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A HÉSZ módosítási eljárás következő lépése a tervezetre beérkezett 
véleményekre adott tervezői válasz elfogadása, erről szól az előterjesztés. Az 
előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását 
támogatom. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kálvária pincesor 
előtti szabályozási vonal korrekcióját, az Lke-O-2 és a Vt-LF-1 övezet 
egyes előírásainak pontosítását tartalmazó Helyi Építési Szabályzat 
módosításra beérkezett, a határozat mellékletét képező véleményekkel és 
az azokra adott tervezői válaszokkal egyet ért. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntésről tájékoztassa a 
tervezőt és az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatalt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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12. Javaslat a volt mozi épület hasznosítására 

53/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Karsai Peace Kft. a legutóbbi testületi határozat alapján nem kötötte 
meg a bérleti szerződést. Döntését nem indokolta. Albert Zoltán Sándor időközben 
vételi ajánlatot nyújtott be, melyben 18 millió Ft-os vételárat jelölt meg. A vevő az 
adásvételi szerződés aláírásakor a 18 millió Ft-os vételár 20%-át foglalóként befizetné, 
és a teljes vételárat legkésőbb 2015.08.31-ig egyenlítené ki. Az előterjesztést a 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Határozati javaslat: 10 egyhangú igen 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

79/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Albert 
Zoltán Sándor magánszemély volt mozi épületre (2011 Budakalász, 
Budai út 32.) vonatkozó 18 millió Ft-os vételi ajánlatát, és ezzel 
egyidejűleg a 60/2015. (III.26.) határozatát visszavonja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Az  adásvételi szerződés költségei a vevőt terhelik. 
 
Határidő: szerződés megkötése a határozat kihirdetését követően 3 
hónapon belül 
Felelős: polgármester 

 
 
13. Javaslat a 0178/48 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának 

feltételeiről. 
52/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A képviselő-testület javaslatot fogadott el a Klenity dűlőben található 
ingatlanok területrendezésével kapcsolatos elvekről. Ennek megfelelően a határozatban 
rögzített ingatlanok rendezése, illetve belterületbe csatolása csak az említett 
határozatban szereplő feltételrendszer megvalósulása esetén lehetséges. 
A fenti határozatban szerepel a 0178/48 hrsz-u, 4.400 m2 nagyságú ingatlan, melynek 
tulajdonosa  Milosevits Péter, aki hozzájárulását adta a testületi határozatban 
megfogalmazott feltételrendszer szerinti eljárás lefolytatására, és vállalta az ingatlanból  
25 %  terület fejlesztési célú ingyenes tulajdonba átadását az Önkormányzat részére.  
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A javaslatok elfogadását támogatom. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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80/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Dr. 
Milosevits Péter 1031 Budapest Silvanus sétány 23. sz. alatti lakos, mint 
a budakalászi 0178/48 hrsz-u ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát, mely 
a fenti hrsz-u 4.400 m2 térmértékű ingatlan 25 %-ának, 1.100 m2-nek 
ingyenes átadásáról szól. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a tulajdonos nyilatkozata és a testületi határozat 
alapján a szerződést kösse meg. A szerződéskötés költségeit, a 2015. évi 
költségvetés, (nem lakóingatlan egyéb üzemeltetés) terhére az 
önkormányzat viseli. 
 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

81/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a budakalászi 
0178/48 hrsz-u, 4400 m2 területű szántó művelési ágú ingatlant 
belterületbe csatolja. Belterületbe csatolás jogszabályi feltétele az, hogy a 
szomszédos 0178/49 hrsz-u ingatlan tulajdonosa is kezdeményezze a 
területrendezést. A belterületbe csatolással kapcsolatos összes költséget, 
(talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, földvédelmi 
járulék, földmérői munka kb.3.244.880.- Ft) a tulajdonos, Dr. Milosevits 
Péter viseli. 
 
Határidő: 2015. június 1. 
Felelős: polgármester 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

82/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
0178/48 szántó művelési ágú ingatlan belterületbe csatolásával, a jogerős 
telekalakítási engedély birtokában, a közterületről közvetlenül 
megközelíthető ingatlanok tekintetében a közműveket a telekhatárhoz 
(villany, víz, gáz, csatorna) megépíti. 
Közművek megépítésének várható költségeit (4.090.000 Ft) az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetése, beruházások fejezetében, a 
Klenity közművesítése c. rovat tartalmazza. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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14. Javaslat a 0178/49 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásának 
feltételeiről 
57/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előterjesztés lényegében ugyan arról szól, mint az előző, csak más a 
helyrajzi szám és más a tulajdonos. 
A korábbi határozatban szerepel a 0178/49 hrsz-u 4.404 m2 ingatlan, melynek 
tulajdonosa Karagits Antalné, aki hozzájárulását adta a határozatban megfogalmazott 
feltételrendszer szerinti eljárás lefolytatására, és vállalta, hogy az ingatlanból 25 % 
terület fejlesztési célú ingyenes tulajdonba átadását az Önkormányzat részére. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A javaslatok elfogadását támogatom 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

83/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Karagits 
Antalné Budakalász Budai út 16. sz. alatti lakos, mint a budakalászi 
0178/49 hrsz-u ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát, mely a fenti hrsz-u 
4.404 m2 térmértékű ingatlan 25 %-ának, 1.101, m2-nek ingyenes 
átadásáról szól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonos 
nyilatkozata és a testületi határozat alapján a szerződést kösse meg. A 
szerződéskötés költségeit, a 2015. évi költségvetés (nem lakóingatlan 
egyéb üzemeltetés) terhére az önkormányzat viseli. 
 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

84/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 
0178/49 hrsz-u, 4404 m2 területű szántó művelési ágú ingatlant 
belterületbe csatolja. Belterületbe csatolás jogszabályi feltétele az, hogy a 
szomszédos 0178/48 hrsz-u ingatlan tulajdonosa is kezdeményezze a 
területrendezést. A belterületbe csatolással kapcsolatos összes költséget, 
(talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, földvédelmi 
járulék, földmérői munka kb. 3.247.920.- Ft) a tulajdonos, Karagits 
Antalné viseli. 
 
Határidő: 2015. június 1. 
Felelős: polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
0178/49 szántó művelési ágú ingatlan belterületbe csatolásával, a jogerős 
telekalakítási engedély birtokában, a közterületről közvetlenül 
megközelíthető ingatlanok tekintetében a közműveket a telekhatárhoz 
(villany, víz, gáz, csatorna) megépíti. 
Közművek megépítésének várható költségeit (4.090.000 Ft) az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetése, beruházások fejezetében, a 
Klenity közművesítése c. rovat tartalmazza. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
15. Javaslat a rekreációs célú hasznosításra kijelölt ingatlanokról szóló határozat 

kiegészítésére 
62/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A 04/8 helyrajzi számú földrészlet a földhivatali nyilvántartás alapján 
nem az önkormányzat tulajdona. Az Önkormányzat a területet évtizedek óta 
tulajdonosként hasznosítja.  Az elbirtoklási eljárás megindítása folyamatban van, ezért 
szükséges a földrészlet felvétele a rekreációs célú hasznosításra kijelölt ingatlanok közé. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

86/2015.(IV.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2015.(III.26.) 
sz. határozatának mellékletét kiegészíti a 08/4 helyrajzi számú, legelő 
gazdasági épület művelési ágú, 6248 m2 térmértékű ingatlannal.  
A kiegészítés a határozat mellékletének többi részét nem érinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
16. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának 

elfogadására 
61/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzat által létrehozott Közalapítvány kuratóriuma a 2014. 
évi működésről szóló pénzügyi beszámolóját a NAV-hoz történő benyújtását 
megelőzően a képviselő-testület részére elfogadásra benyújtotta. A Bizottság 
egyhangúan támogatta a határozat elfogadását.  
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Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A javaslat 
elfogadását támogatom. 
 
Márton András: Abban a reményben, hogy az elnök úr nézi a testületi ülést, tudom 
nekik javasolni és a többi budakalászi alapítványnak, hogy célszerű februárban egy 
hasonló akciót szervezni, hisz a vállalkozók februárban rendelkeznek az 1 %-ról. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

87/2015.(IV.30.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászért 
Közalapítvány 2014. évről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
17. Tájékoztató a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, 

valamint a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-vel kötött szerződés alapján 
megtett intézkedésekről 
55/2015.(IV.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő-testület a márciusi ülésén megtárgyalta a 2008-ban kötött, 
az M0 körgyűrű északi szektora és a Megyeri híd építése miatt szerződésbe foglalt 
önkormányzati igények jelenlegi helyzetértékelését. 
Önkormányzatunk ügyvédje közreműködésével egy-egy levelet küldtünk a 
meghatározott tartalommal, 15 napos válaszadási határidőt adva a két szerződéses 
partnernek. Válasz nem érkezett egyik helyről sem. A márciusi határozatnak 
megfelelően megkezdődik a második, mediációs szakasz.  
 
Az előterjesztés tájékoztató jellegű, határozati javaslatot nem tartalmaz. 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Tolonics István: Jókai utca két ház közötti vízelvezető árokról van szó. Meg szeretném 
köszönni Szávai Karcsinak és embereinek, hogy azt kijavították.  
 
Pál Béla: Jókai utcában van egy csapadékelvezető szivíttyú. Az működik-e? 
 
Rogán László: Ott nincs szivattyú. Gyerekkoromban volt ott egy szivattyú, de most ott 
egy zsilip van. 
 
Pál Béla: A legutóbbi képviselőtestületi ülésen kértem a Gátőr utcába egy 
sebességkorlátozó táblát. Köszönöm, felkerült. 
A NIF-fel kapcsolatban borítékolni lehetett, hogy így fog történni. Most elindul egy 
mediációs folyamat, aztán elkezdődik egy éveken át tartó per, miközben a 
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budakalásziak egészsége napról napra veszélybe kerül. Látom, hogy pl. a József Attila 
utcában egyre magasabb kerítéseket építenek. Nekünk lépnünk kell. Akár korlátozással, 
akár polgári engedetlenséggel.  
 
Rogán László: Már nagyon régen terveztünk egy utat.  
Ha megkapjuk az államtól a pénzt, arra kell törekednünk, hogy élhetőbbé tesszük a 
várost. Egyetlen reményünk lehet, az M0 továbbépítése.  
Pál Béla: Tegnap Pomázon a Jobbikos képviselőtársam vezetésével megalakult egy 
egyeztető fórum.  
Én is tervezem, a képviselőtársakat, ha érdekli, tájékozódom, és mi is meg tudjuk 
alakítani. 
 
Balogh Csaba: Meg tudjuk-e oldani, hogy kihelyezzünk kutya-széklet begyűjtésére 
alkalmas zacskós edényeket.  
 
Rogán László: Régen volt 6 db az Omszk parkban. Két-három naponta kifogyott, 
összetörték. Aztán le is szerelték. 
Ez nem Budapest. Ez egy vidéki kisváros. Vannak kalászi lakótársaink, akik otthonról 
úgy indulnak el, hogy zsebükben a zacskó. Erre kellene minden kutyatulajdonosnak 
odafigyelnie.  
 
Balogh Csaba: Csatornahálózatunkban patkány van. Van-e arra megoldás, hogy egy 
ilyen egészségügyi problémát megelőzzünk. 
 
Rogán László: Jegyző úrral vedd fel a kapcsolatot az ügyben. 
 
Balogh Csaba: Kálvária burkolata egy év alatt tönkre ment. Lesz-e azzal valami? 
 
Rogán László: Ezt a burkoló anyagot kaptuk. Sajnos ilyen lett. Pótlása, cseréje 
folyamatban van. 
 
Balogh Csaba: Igaz-e, hogy a 3PÉK bezárt, és szélnek eresztette a megváltozott 
munkaképességű dolgozóit. 
 
Rogán László: Valóban bezárt, úgy tudom, hogy 8 embernek máshol adott munkát.  
 
Major Ede: Épül-szépül a város. Ezt az emberek jó néven veszik, de továbbra is 
vannak fakó jelzőtábláink. A fekvőrendőröknél is fakók a jelzések. 
 
Rogán László: A jelzőtáblák cseréje folyamatban van. Egyébként, ha konkrétan tudod, 
hogy melyik tábláról van szó, jelezd a hivatalba. Ezt mondom minden 
képviselőtársamnak is, hogy az ilyen jellegű problémákkal közvetlenül a hivatal 
munkatársaihoz lehetne fordulni, sokkal hamarabb megoldást nyerne az ügy.  
 
Márton András: Többen jelezték az Omszk tó környékén lakók közül, hogy igen aktív 
horgász élet folyik a tó környékén, viszont semmiféle illemhely nincs. Ha jól tudom, 
napijegyet kell venni azoknak, akik ott horgásznak. Úgy gondolom, hogy akik kiadják a 
napijegyet, kötelességük lenne legalább egy mobil WC-t kihelyezni. 
Másik téma. Most ugyan szárazság van, de a tavaszi esős időben nagyon sáros a Pomázi 
óvoda udvara. 



21 / 21 

 
Rogán László: Idén be lett tervezve a költségvetésbe a Nyitnikék óvoda udvarának 
felújítása. 
 
Márton András: Örömmel hallottam, hogy megtörtént a kátyúk felmérése, az viszont 
szomorúsággal tölt el, hogy a Domb utca - Liget utca sarkán lévő vízelvezető árok széle 
be van törve. 
A Szent István kertben a szél csapkodta a kaput. Próbáltam becsukni, de nem lehetett. 
Mindenképpen meg kellene javítani, hogy a kapu rögzíthető legyen. 
 
Rogán László: A Cserkészek grundos csapata kezeli a területet. Jelezni fogjuk nekik, 
hogy javítsák meg. 
 
Márton András: Az előző ülésen javasoltam, hogy a Lupa szigeti úton a körforgalom 
utánra kerüljön egy 50 km-es sebességkorlátozó tábla. Most néztem, hogy nincs még 
kint. 
 
Dr. Udvarhelyi István: Az az útszakasz nem az önkormányzaté.  
 
Márton András: Az önkormányzat előtt meglehetősen nehéz a parkolás. Nem értem, 
hogy miért indokolt ez a nagy bezárkózás, amikor hivatalos ügyben jönnek a képviselők 
a testületi ülésre.  
 
Rogán László: Ha jelzed ezt a problémát – kapsz egy távirányítót.  
Ez nem a képviselők ellen van, hanem a hivatalban dolgozók védelmében.  
 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést berekeszti. A 
Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.M.F. 
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polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 
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