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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám:7/2015 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. május 28-án, (csütörtökön) 14:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

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

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Pál József irodavezető 
Balsai Judit osztályvezető 
Hegyvári János osztályvezető 
Szita László könyvvizsgáló 
Fehérváriné Básits Margit óvodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének 

megalkotására 
88/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi összevont (konszolidált) 

beszámolójának jóváhagyására 
86/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat az Önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének meghosszabbítására 

83/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatánál 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről 

szóló összefoglaló jelentés megtárgyalására 
71/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos 

csatlakozásról szóló rendelet módosítására 
89/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés kötésére és rendelet 

alkotására 
81/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat a közterület-használatról és az engedélyezés feltételeiről szóló rendelet 

megalkotására 
82/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítására 

91/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadására 
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72/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat a Kalászi Média pályázat elbírálására 

73/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat az általános iskolák működtetői kötelezettségének vállalásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
85/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a Telepi Óvoda vezetői pályázatának elbírálására, az intézmény vezetőjének 

megbízására 
75/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. I. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási projekt állásától és a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 12.-i ülésén hozott 
döntésről 
II. Javaslat a Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról 
III. Javaslat Esztergom csatlakozásának elfogadásáról  
84/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat behajthatatlan követelés kivezetésére (Profi-Alu) 

79/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat a Budai út 35. sz. alatt található ingatlanok értékesítésére 

78/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
16. Javaslat a Szalonka és a Sugár utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

értékesítésére  
87/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
17. Javaslat a Kálvária utca 017/2 és 017/10 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe csatolására. 

77/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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18. Javaslat Szentendre Város Egészségügyi Intézménye által benyújtott támogatási kérelem 

elbírálásra 
76/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
19. Javaslat Szentendrei Kézilabda Club budakalászi név- és címerhasználatához 

80/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
20. Javaslat a Kaláz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására 

90/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
 
21. Javaslat a városi díjak odaítélésére    

74/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
22. Tájékoztató a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. gazdálkodásával kapcsolatban elvégzett 

belső ellenőrzési jelentésről és javaslat a BKÜ Kft. v.a. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt 
(FCSM) között bírósági eljárás keretén belül megkötendő megállapodás szövegének 
elfogadásáról  
92/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendes ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testület 10 fővel határozatképes. Javasolja előre venni az intézményvezetői pályázat 
elbírálása napirendi pontot, valamint levenni a Szalonka és Sugár utcában található ingatlanok 
értékesítése napirendi pontot, mivel ajánlat nem érkezett be. Kéri a módosított napirend 
elfogadását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúlag a 
módosított napirendet mind a nyilvános, mind a zárt ülés tekintetében elfogadta. 
 
Polgármesteri beszámoló: 
- Május 1-jén a hagyományos Kevélyfutásra került sor, közel 400 indulóval. Még azon a napon 

a Kalász Kocsi rendezvény is nagy sikerrel zajlott le.  
- Május 7-én aláírtuk a NEFPI-vel aláírtuk a konzorciumi megállapodást a csatornára. 
- Május 20-án átadtuk a Mályva utcai óvoda új udvarát. Jövő évben a Nyitnikék Óvoda udvarát 

szeretnénk felújítani.  
- Május 20-án Alpolgármester Asszonnyal a szentendrei Polgármesternél jártunk, és átnéztük 

azokat a dolgokat, amik a két város együttműködését segíthetik. 
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- Elkészült a Budai úti járda, közel 800 méteres szakaszon 
- Folyik a Felsővár és a Gerinc utca átépítése. 
- Scholcz Ferenc utca felújítása is heteken belül meg fog kezdődni. 
- Tájékoztatom a Képviselőtársakat, hogy minden képviselő szerepel a köztartozás-mentes 

adatbázisban. 
- Folyik a város virágosítása. Reméljük, hogy idén a levendulát nem fogják lelopni. 
- Vizsgáljuk a saját konyha kialakításának lehetőségét. 
- Kátyúzás I. üteme befejeződött. Kollégáim a II. ütemet mérik fel.  
- Sok képviselőtársamat megtalálják budakalászi lakosok. Szeretném elmondani, hogy ebben 

a ciklusban minden belterületi, összközműves utat rendbe akarunk tenni. Ez egy év alatt nem 
megy.  

 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat a Telepi Óvoda vezetői pályázatának elbírálására, az intézmény vezetőjének 

megbízására 
75/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Telepi Óvoda vezetőjének mandátuma 2015. július 31. napján lejár, ezért a 
munkakör betöltésére nyilvános pályázat kiírására került sor. Egy pályázat érkezett be, a jelenlegi 
vezető nyújtott be pályázatot. A véleményezésre jogosult szervezetek egyhangúan támogatják a 
pályázó további 5 évre szóló vezetői megbízását. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

89/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, Telepi 
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására 2015. augusztus 01-től   -  2020. 
július 31-ig  FEHÉRVÁRINÉ BÁSITS MARGIT-ot bízza meg. Garantált 
alapilletményét a hatályos jogszabályok alapján bruttó 389 511 Ft összegben, 
vezetői pótlékát az illetményalap 40%-ában, azaz 66 300 Ft összegben 
határozza meg. Ennek alapján a jelenlegi illetménye összesen bruttó 455 811 Ft.  
 
Határidő: 2015. augusztus 1. 
Felelős: Polgármester  

 
 
Rogán László polgármester gratulál a megválasztott óvodavezetőnek. 
 
Fehérváriné Básits Margit megköszöni a bizalmat és egyúttal meghívja a jelenlévőket a június 
5-i gyermeknapi rendezvényre.  
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2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének 
megalkotására 
88/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előterjesztés első része a zárszámadási rendelet megalkotásáról szól, és 
tartalmazza részemre a betervezett jutalom időarányos kifizetését. Az előterjesztés mellékletei 
a teljesítési adatokat a költségvetési rendelet táblázataival összhangban és azonos 
szerkezetben tartalmazza. Az önkormányzat könyvvizsgálója a rendelettervezetet megvizsgálta 
és azt elfogadásra javasolta. 
Az előterjesztés második része pályázatokon való indulásról, önrész biztosításáról szól. Két 
határozati javaslatot tartalmaz, az első a Budai út 26 alatt konyha kialakítása, a második a 
Telepi óvoda teljes gépészeti felújítását, a Kereszt utca útburkolat felújítását és a műfüves 
pálya és világítás kialakítását.   
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A rendelet és a 3 határozati 
javaslat elfogadását támogatom. 
 
Szita László: Megvizsgáltuk Budakalász Város Önkormányzata a 2014. évi zárszámadási 
rendelettervezetét az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerződésünk, a nemzeti 
könyvvizsgálati standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó törvények és egyéb 
jogszabályok szerint hajtottunk végre. Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet 
értékeltük, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzetét elemeztük.  
A zárszámadási rendelettervezetnél vizsgáltuk az önkormányzat zárszámadási feladatok 
végzésére tett intézkedéseit, elemeztük a gazdálkodást, felülvizsgálatuk az önkormányzat és a 
felügyelete alá tartozó intézmények adatait, eredmény-kimutatást, költségvetési jelentést, 
ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt, felülvizsgálatuk az 
önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, 
hatásköri rendszer működését. A könyvvizsgálat feladatainak ellátásában a Polgármesteri 
Hivatallal a folyamatos és rendszeres munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.  
Véleményünk szerint Budakalász Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. 
 
Rogán László polgármester megköszöni a könyvvizsgáló részletes tájékoztatóját. 
 
Dr. Hantos István: Abszolút érthető és áttekinthető a zárszámadás. A költségvetés 
tárgyalásakor volt néhány olyan dolog, amire azt mondtuk, hogy a zárszámadáskor térjünk vissza 
rá. Szeretném, ha ezt nem felejtenénk el. Kérdésem, hogy az igazgatási bevételnél 38 % a 
teljesülés. Ennek mi az oka? 
 
Balsai Judit: Oda általában bírságokat tervezünk, amik nem mindig valósulnak meg.  
 
Ezt követően Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezetet. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

13/2015.(V.29.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat 
2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét. 
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Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben a Polgármester részére betervezett jutalom 
összegből 3 havi bérének megfelelő 1.570eFt összeg kifizetését elrendeli.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 

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

91/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni 
kíván gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című 
pályázaton. 
A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Budai út 26. (hrsz. 1732) 
ingatlan a tervekben megjelölt része. 
A projekt célja: Konyha kialakítása (eszközök és ingatlan felújítás) 
A projekt összes költsége: 100.000.000,- Ft  
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 100.000.000,- 
Ft  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 25.000.000,- Ft 
Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető): 75.000.000.- Ft 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum: 
25.000.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és 
elkülöníti, azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az 
önrészt a 4/2015 (II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával 
is biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására, valamint határidőben történő beadására. 

 
  Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

92/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni 
kíván az „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázaton. A pályázat az alábbi alcélokat foglalja magában: 
 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása. 
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A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Mályva utca 1. (hrsz. 
1294/13) Telepi Óvoda. 
A projekt célja: a Telepi óvoda teljes gépészeti felújítása. 
A projekt összes költsége: 37.500.000,- Ft  
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 37.500.000,- Ft  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 7.500.000,- Ft 
Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető): 30.000.000.- Ft 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum: 
7.500.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és 
elkülöníti, azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az 
önrészt a 4/2015 (II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával 
is biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására, valamint határidőben történő beadására. 
 
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Kereszt utca (hrsz. 528/1). 
A projekt célja: útburkolat felújítás. 
A projekt összes költsége: 20.250.000,- Ft  
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 20.250.000,- Ft  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 5.250.000,- Ft 
Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető): 15.000.000.- Ft 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum: 
5.250.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és 
elkülöníti, azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az 
önrészt a 4/2015 (II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával 
is biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására, valamint határidőben történő beadására. 
 
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása 
A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Szent István Kertje (hrsz. 
1236/19). 
A projekt célja: műfüves pálya és világítás kialakítása.  
A projekt összes költsége: 27.000.000,- Ft  
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 27.000.000,- Ft  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: 7.000.000,- Ft 
Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető): 20.000.000.- Ft 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum: 
5.250.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és 
elkülöníti, azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az 
önrészt a 4/2015 (II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával 
is biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására, valamint határidőben történő beadására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi összevont (konszolidált) 

beszámolójának jóváhagyására 
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86/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az előterjesztés az önkormányzat összevont beszámolóját mutatja be, mely a 
jogszabályi előírásokkal összhangban tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást és a 
költségvetési jelentést. Az előterjesztést és az abban szereplő adatokat, a zárlati munkálatokat 
az önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálta és elfogadásra alkalmasnak találta. A bizottság 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Szita László: Elvégeztük a Budakalász Város Önkormányzata 2014. évi éves összevont 
költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2014. 
évi költségvetési jelentésből, valamint a 2014. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből, 
valamint az eredmény-kimutatásból áll.  
A könyvvizsgálat során Budakalász Város Önkormányzata 2013. évi éves összevont 
költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 
alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint 
felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az 
éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendeletben, valamint az egyéb 
jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk 
szerint az éves összevont költségvetési beszámoló Budakalász Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, 
valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós 
képet ad. 
 
Rogán László polgármester megköszöni a részletes tájékoztatót, majd szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

93/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
összevont (konszolidált) beszámolóját a határozat 1-3. mellékletei alapján az 
alábbi főszámoknak megfelelően elfogadja: 
konszolidált bevételek összege:   2 127 314 E Ft 
konszolidált kiadások összege:   1 932 088 E Ft 
konszolidált mérlegfőösszege:  8 830 961 E Ft 
konszolidált mérleg szerinti eredménye:  – 19 109 E Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
4. Javaslat az Önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének meghosszabbítására 

83/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A zárszámadási rendelet és az egyszerűsített éves beszámoló elfogadásával 
az önkormányzat könyvvizsgálójának megbízatása megszűnik. Az előterjesztésben javaslatot 
tettem határozatlan idejű szerződés megkötésére az önkormányzat jelenlegi 
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könyvvizsgálójával, a Szita és Társai Kft-vel. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

94/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatai ellátására a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft-t bízza meg határozatlan időre az ajánlott nettó 100.000,- 
Ft+Áfa/hó vállalási díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvvizsgálatra 
vonatkozó szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2015. június 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
5. Javaslat Budakalász Város Önkormányzatánál 2014. évben végzett belső 

ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés megtárgyalására 
71/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet 
előírásai szerint a polgármester a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a testület elé 
terjeszti az éves összefoglaló belső ellenőri jelentést. Az előterjesztés mellékletében szerepel az 
összefoglaló jelentés, mely az Önkormányzat által foglalkoztatott belső ellenőr által elvégzett 
ellenőrzésekről szól. A bizottság az előterjesztést 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 Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

95/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál 2014. 
évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
6. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos 

csatlakozásról szóló rendelet módosítására 
89/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A legutóbbi testületi ülésen elfogadott rendelet 3. melléklete egészül ki két új 
területtel, ahol önerős csatorna beruházás valósul meg. Az ezen területekre meghatározott 
egyedi díj biztosítja a korábban befizetőkkel egyező teherviselést. A bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A rendelet elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő rendelet-módosító javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

14/2015.(V.29.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos 
csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 
7. Javaslat háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés kötésére és rendelet 

alkotására 
81/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A tárgyban kiírt pályázat nyertesének megállapítása szükséges, hogy jogszabályi 
kötelezettségünknek eleget tegyünk. A nem csatornázott területeken keletkező szennyvizet a 
lakosnak a most kiválasztott vállalkozóval kell elszállíttatnia. A szennyvíz szabálytalan 
kiengedése a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, így ez úton is 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy minden érintett polgár a most elfogadott szabályok 
szerint járjon el. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A határozat 
és a rendelet elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

96/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
elvégzésére” tárgyban kiírt pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az értékelés szempontja – 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – szerint a legelőnyösebb ajánlatot 
Velki Miklós egyéni vállalkozó tette, a szolgáltatás ellenértéke: 1800.-Ft/m3 (a 
vállalkozó alanyi ÁFA mentes).  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

15/2015.(V.29.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeletét. 

 
 
8. Javaslat a közterület-használatról és az engedélyezés feltételeiről szóló rendelet 

megalkotására 
82/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A rendeletben szabályozott közterület foglalási díjak aktualizálása szükséges, 
erről szól az előterjesztés. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A 
rendelet elfogadását támogatom. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

16/2015.(V.29.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról és az 
engedélyezés feltételeiről szóló önkormányzati rendeletét. 

 
 
9. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítására 

91/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az Állami Főépítész záró szakmai véleményét követően a testület jelen 
döntésével módosítja a rendeletet. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. A rendelet elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő rendelet-módosítási javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

17/2015.(V.29.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budakalász Város Helyi Építési 
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Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet módosítására vonatkozó 
önkormányzati rendeletét 

 
 
10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadására 

72/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az új önkormányzati törvény és a Polgármesteri Hivatal működését szabályozó 
számos jogszabály változásai miatt időszerűvé vált egy új hivatali szmsz elfogadása. A 
törvényben előírtakat tartalmazza, jelentős változtatások az előző szabályokhoz képest 
nincsenek. Hantos István képviselő módosító indítványát, hogy egységes szerkezetben tegyük 
közzé a rendeleteket és a határozatokat befogadom. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Márton András: Egy észrevételem van. A 8. oldalon a polgármester szerepe, feladata, ott az 
első mondat úgy kezdődik, hogy a hivatalt a Polgármester irányítja. Ugyanakkor a Jegyző 
feladatánál azzal kezdődik, hogy a hivatalt a Jegyző vezeti. Az irányítja és a vezeti szerintem 
ugyan azt jelenti. Ebből félreértések adódhatnak. Ezt pontosítani kell. 
 
Dr. Udvarhelyi István: A Polgármester irányításával a Jegyző vezeti. Ezt úgy lehet a legjobban 
elmondani, hogy a Jegyző ül a kormánynál, a Polgármester pedig megmondja, hogy merre 
menjen az autó. A Polgármester megszabja az irányt, és a Hivatalnak pedig arra kell mennie. Ez 
törvényi megfogalmazás. 
 
Márton András: A preambulum szerint a Polgármesteri Hivatal alapvető célkitűzése, hogy az 
emberekhez közel, velük együttműködve szervezze szolgáltatási, közigazgatási tevékenységét 
Ez a célkitűzés az eddigiek során is meg volt. Számomra nagyon furcsa, - egy kalászi polgár 
kérte, hogy tolmácsoljam észrevételét.  
Kapott egy levelet. „A pénzügyi nyilvántartásuk alapján valamennyi díjtartozása áll fenn és 
amennyiben megadott határidőig nem rendezi, az Önkormányzat felmondja a bérleti szerződést” 
stb.  
Az ügyfél bejött a hivatalba és kiderült, hogy adminisztratív hiba folytán jelentkezett ez a hiány. 
De egy ilyen hangvételű levél minden előzetes jelzés, felszólítás nélkül nem helyénvaló, nem felel 
meg az SZMSZ preambulumában megfogalmazottaknak.  
 
Pál József: Minden hátralékosnak ilyen levél ment ki. Sajnos, amíg nem szerepel szankcionálás, 
addig az ügyfelek nem reagálnak. 
 
Több észrevétel nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

97/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát elfogadja 
2015. június 15-i hatálybalépéssel.  
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabályozás tartalmának 
megismertetéséről. 



14 / 24 

 
Határidő: 2015. június 15. 
Felelős: Jegyző 

 
 
11. Javaslat a Kalászi Média pályázat elbírálására 

73/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Képviselő-testület a település média feladatainak ellátására pályázatot írt ki. A 
megadott határidőig egy cég, a médiaszolgáltatást jelenleg is ellátó Fanny Film Kft. nyújtott be 
pályázatot. A pályázat formailag és tartalmilag érvényes, a benyújtott ajánlat a kiírásnak 
megfelelő. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A javaslat 
elfogadását támogatom. 
 
Kaltner Károly: Változott-e a lefedettség, vagyis hogy bővült-e azoknak a köre, akik az adást 
elérhetik? 
 
Major Ede: A bizottsági ülésen Mányai úr elmondta, hogy ez ügyben a tárgyalások folyamatban 
vannak.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalászi Média 
Pályázatot” érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület Budakalász Város médiumainak - újság, helyi TV - együttes 
előállítására és üzemeltetésére az érvényes pályázatot benyújtó Fanny-Film Kft-t 
(2000 Szentendre, Kovács László utca 18/b adószám: 14696239-2-13, cégj.sz.: 
13-09-129655, ügyvezető: Mányai Zoltán) bízza meg határozott időre, 2015. 
július 1. napjától 2016. június 30. napjáig, a pályázati kiírásban meghirdetett 
feltételekkel. 
A szolgáltatás díjai az alábbiak szerint alakulnak: 
 

média elemek havi díj éves díj 
helyi TV  br. 1.000.000 Ft br. 12.000.000 Ft 
városi újság 
Budakalászi Hírmondó 

br. 500.000 Ft br. 6.000.000 Ft 
évi 12 lapszám megjelentetésére 

 
A szolgáltatások díjainak fedezetét az önkormányzat a 4/2015. (II.20.) számú 
költségvetési rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2015. július 1. 
Felelős: polgármester 
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12. Javaslat az általános iskolák működtetői kötelezettségének vállalásával kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
85/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása alapján az iskolák működtetői 
feladatainak átadásáról ismételten nyilatkoznia kell a települési önkormányzatoknak. Ennek 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet még nem került elfogadásra, viszont a nyilatkozat 
megtételére megszabott június 15.-ei törvényi határidő jogvesztő. A bizottságok az előterjesztést 
megtárgyalták és elfogadásra javasolták. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

99/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény alapján nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy 2015. szeptember 1. 
napjától az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési 
intézmények, helyi általános iskolák - Szentistvántelepi Általános Iskola (2011 
Budakalász, Martinovics u. 9.) és a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54.) - működtetői feladatait, 
működtetői kötelezettségét a nemzeti köznevelésről szóló törvény 74.§.(4) 
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem vállalja.  
Az önkormányzat a tulajdonát képező és az állami intézményfenntartó 
központnak átadott ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez az eddigi 
mértékben megállapított havi 6.235 e Ft hozzájárulás megfizetését a 
továbbiakban is vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolák működtetési 
kötelezettségének átadása ügyében eljárjon, a szükséges dokumentumokat írja 
alá. 
 
Határidő: 2015. június 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
13. I. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási projekt állásától és a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 12.-i 
ülésén hozott döntésről 
II. Javaslat a Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról 
III. Javaslat Esztergom csatlakozásának elfogadásáról  
84/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A hulladékgazdálkodási rendszer próbaüzeme várhatóan 2015. augusztus 1-től 
indul.  A tervek szerint Budakalászról a szentendrei átrakóra kerülne be a hulladék, innen a 
Tatabányai hulladékkezelő központba. A projekt előrehalásához szükséges döntéseket a 
határozati javaslatok tartalmazzák. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. A javaslatok elfogadását támogatom. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

100/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi szöveges költségvetési 
beszámolójáról, és a projekt állásáról adott tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

101/2015.(V.28.) Kt. határozat 
 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 

Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hatalmazza fel 
az Elnökséget az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  

 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, a 
Társulás és Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft közötti az üzemeltetésre 
vonatkozó „ideiglenes” Megbízási Szerződés jóváhagyását, és felhatalmazza 
az Elnökséget annak aláírására. 

 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
Társulás hatalmazza fel az Elnökséget a vonatkozó kiegészítő 
megállapodások elkészítésére és aláírására.  

 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
Társulási Tanács a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 2015 évre szóló 
üzleti tervét (nettó 186.000 eFt bevétel, 257 eFt üzemi eredmény) 
jóváhagyja. 

 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
Társulási Tanács felszólítsa az érintett tagönkormányzatokat, hogy a 
rendszerfejlesztését célzó projektben vállalt önerőtarozásukat, 
haladéktalanul rendezzék a Társulás felé, valamint a tartozás 
megfizetésének részleteiről az Elnökséget legkésőbb 2015. május 31-ig 
hivatalosan, írásban értesítsék. 

 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
Társulási Tanács jóváhagyja Tatabánya városától kölcsön felvételét 
maximum 35 millió Ft értékig 2015. december 31-ig, amennyiben a 
tagönkormányzatoktól szükséges önerő a tagi kölcsön biztosításáig nem 
érkezik be. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki kamattal megegyezik. 
A kölcsönszerződés aláírására felhatalmazza az Elnökséget. 

 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
Társulás a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. számára 25.000 e Ft tagi 
(alapítói) kölcsön folyósításon a próbaüzem előkészítésének 
finanszírozására 2015. május 31-i határidőre, valamint további 10.000 e Ft 
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tagi kölcsön folyósítását a próbaüzem megkezdésére legkésőbb 2015. 
szeptember 15-i határidővel jóváhagyja és felhatalmazza a Társulás 
Elnökségét a vonatkozó szerződések elkészítésére és aláírására. 

 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsa a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. Felügyelő Bizottságának 
ügyrendjét jóváhagyja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

102/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy Esztergom Város Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét 
követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában 
tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
14. Javaslat behajthatatlan követelés kivezetésére (Profi-Alu) 

79/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Profi-Alu Kft. a Szentendrei út 1-3. sz. alatt bérelt épületrészeket az 
Önkormányzattól. Bérleti díj fizetési kötelezettségét nem teljesítette, ezért a helyiségeket el kellett 
hagynia. 2.568.626,- Ft összegű tartozást halmozott fel. A társaság jelenleg felszámolás alatt áll, 
vagyona nincs. A felszámolótól kapott behajthatatlansági nyilatkozat alapján javasolt a követelés 
behajthatatlanná minősítése és a nyilvántartásokból történő kivezetése. A bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Márton András: A szerződéskötésben szerepel egy 4,6 m adósság, amely úgy szerepelt, hogy 
részletekben megfizeti. Kérdezem, hogy ez az előzetes adósság megfizetésre került-e. 
A szerződéskötésben az szerepel, hogy amennyiben nem fizet bérleti díjat, akkor az ingóságait 
nem viheti el a bérelt területről. Ugyanakkor ez a 2,5 mFt adósság úgy jött össze, hogy év végéig 
történt a számlázás, mert nem ürítette ki a bérleményt. Miért vihette el az ingóságait? 
 
Dr. Udvarhelyi István: Volt egy 4,6 milliós tartozása, ennek egy részét törlesztette, a másik 
része fejében elvégezte a sportcsarnok hátsó kapujának tűzbiztosra történő kicserélését. Tehát 
az a tartozás rendben van. 
 
Pál József: Semmiféle eszközt nem szállított el, de sajnos ezeket az eszközöket mi nem tudjuk 
értékesíteni. Igazából csak a helyet foglalja. Leltárba kellett vennünk, és mindaddig raktározni, 
amíg esetleg valaki el nem viszi. Kiszámlázva a bérleti díj felmondásáig van.  
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Rogán László: Görgetünk néhány ilyen ügyet magunk előtt. Most próbáljuk rendbe tenni. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

103/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság javaslata alapján – a Profi-Alu Építő Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. „felszámolás alatt” (1039 Budapest, Hold utca 5., adószám: 
13485139-2-41) felé fennálló 2.568.626,- Ft összegű helyiségbérleti- és 
közüzemi díjkövetelését behajthatatlannak minősíti az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati 
rendelet alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a követelés 
nyilvántartásból történő kivezettetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
15. Javaslat a Budai út 35. sz. alatt található ingatlanok értékesítésére 

78/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdette a Budai út 35. szám 
alatti ingatlant, melyre 2 ajánlattétel érkezett. Az ingatlan értékesítése javasolt az előnyösebb 
vételi ajánlatot tevők részére. A bizottság az előterjesztést 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 Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász Budai út 35. 
sz. alatt található, 2419/1, 2419/2 és 2419/3 helyrajzi számú két önkormányzati 
lakást és a hozzátartozó tárolót együttesen értékesíti Ladinek Viktor Géza (an: 
Zagyva Erzsébet, szül: Békéscsaba, 1976.10.21.) és Ladinek Judit Ágnes (an: 
Zagyva Erzsébet, szül: Budapest, 1969.09.01) részére 12.600.000,- Ft vételáron, 
melyet vevők a szerződéskötéskor egy összegben fizetnek meg.  
A szerződés megkötésével járó ügyvédi (közjegyzői) költségek a vevőket 
terhelik. A vevők kötelessége a vételár megfizetését követően a tulajdonváltozás 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének biztosítása. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: szerződéskötés a határozat kézbesítését követően 2 hónapon belül 
Felelős: Polgármester 
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16. Javaslat a Kálvária utca 017/2 és 017/10 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe 

csatolására. 
77/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat tulajdonában lévő két ingatlan a HÉSZ előírásai szerint 
lakóövezeti besorolást nyertek. Az ingatlanok besorolása lakóházas beépítést engedélyez. Az 
ingatlanok a központi belterület közvetlen határán fekszenek, ezért is indokolt a belterületbe 
csatolás. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A javaslat 
elfogadását támogatom. 
 
Dr. Hantos István: Ez egy elég zűrös terület geodéziailag. Erre csak akkor kerülhet sor, ha 
készül egy geodéziai felmérés, hogy meddig lehet ott elmenni. Itt a maximálisnál is nagyobb 
körültekintés szükséges.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Az elmúlt időszakban elég nagy vihart kavart ez a fejlesztési elképzelés. Én 
többször jeleztem, hogy ennek a beruházásnak két célja lenne. Az egyik, hogy szeretnénk 
homogén módon a régi építészeti stílusban beépült településrész kialakulását megőrizni. A 
másik, hogy ott hever egy önkormányzati ingatlan, egy teljesen elhanyagolt vegyes rendeltetésű 
terület, ami sokkal többet érdemel, és beépíthető. 
Természetesen a területre részletes geodéziai felmérés fog készülni, illetve a csapadékvíz 
elvezetését megfelelő módon kell, hogy tartalmazzák a beépítési tervek.  
A meredek partszakaszt ettől a területtől 100 méter széles erdősáv választja el. Valóban van egy 
rész, ahol keskenyebb az erdő.  
Ezen a területen 25-27 lakás helyezhető el. Ez sem lakosságszámban, sem látványban nem 
mértékadó.  
A beépítés csak akkor történhet meg, ha teljes körűen megvizsgáltuk ennek lehetőségét, de 
ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz ez az első lépés.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, Kálvária 
utcában található 017/10 helyrajzi számú, szántó és gazdasági épület művelési 
ágú, 1 ha 8366 m2 térmértékű külterületi ingatlant, és a 017/2 helyrajzi számú, 
kivett művelési ágú, 975 m2 térmértékű külterületi ingatlant a Helyi Építési 
Szabályzat értelmében, lakóház építésére alkalmas kialakítás céljából 
belterületbe csatolja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a becsatolásokhoz 
szükséges dokumentumokat készíttesse el, illetve az ingatlan-nyilvántartásba 
történő átvezetésre nyújtsa be a Szentendrei Járási Földhivatalnak. 
A belterületbe csatolás eljárási díjak és egyéb költségek viselése az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében szereplő „nem 
lakóingatlanok egyéb üzemeltetés” keret terhére történik, 1.313.250,- Ft erejéig. 
 
Határidő: folyamatos 
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Felelős: Polgármester 
 
 
17. Javaslat Szentendre Város Egészségügyi Intézménye által benyújtott támogatási 

kérelem elbírálásra 
76/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Szentendrei Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetője kérelemmel 
fordult az önkormányzathoz, amelyben a betegek beregisztrálását szolgáló totem oszlop, 
valamint a sebészeti vizsgálatok pontosabb, szélesebb körű elvégzéséhez, a térd ízületi műtéti 
beavatkozáshoz shaver készülék vásárlására. Településünk lakosainak szakorvosi ellátása, az 
ellátás körülményeinek javítása, a pontosabb diagnózisok elkészítése érdekében javaslom a fenti 
készülékek megvásárlásához  szükséges támogatás biztosítását. 
A bizottság az előterjesztést 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 Képviselőtestülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

106/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város 
Egészségügyi Intézmény vezetőjének kérelmére, totem oszlop, shaver készülék 
vásárlására 706 800 Ft támogatást nyújt. A támogatás célja a település lakosai 
részére a szakorvosi ellátás színvonalának és körülményeinek javítása. A 
támogatás finanszírozásához az önkormányzat 4/2015.(II.20.)sz. költségvetési 
rendeletének 11.sz.melléklet 5.sor „Beruházási céltartalékok” biztosít  fedezetet.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. június 12. 
Felelős: Polgármester 

 
 
18. Javaslat Szentendrei Kézilabda Club budakalászi név- és címerhasználatához 

80/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az egyesület a Budakalászi Sportcsarnokot választotta hazai pályájának, ezért 
az egyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult a Képviselő- testülethez, hogy az egyesület 
nevének és székhelyének megváltoztatása érdekében engedélyezze a „Budakalász” név és 
címerhasználatát, valamint az egyesület - az önkormányzat tulajdonában lévő - Budakalászi 
Sportcsarnok címére történő székhely bejegyzését. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szentendrei 
Kézilabda Club kérelmére az egyesület „Budakalászi” név és címer 
használatához, az egyesület „Budakalász Férfi Kézilabda Club” néven történő 
bejegyzéséhez. A Képviselő-testület felkéri az egyesület elnökét, hogy a 
cégbíróság jogerős végzésének másolati példányát a kézhez vételtől számított 8 
napon belül a Polgármesteri Hivatalba nyújtsa be.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
19. Javaslat a Kaláz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására 

90/2015.(V.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A gazdasági társaság elkészítette az elmúlt évre vonatkozó beszámolóját. A cég, 
amely a köztemetők üzemeltetője, bányavállalkozó, a sportcsarnok és a játszóház tulajdonosa, 
továbbá idén májusig a zöldfelületek fenntartója, az Egészségház üzemeltetője volt, veszteséges. 
Megvizsgáljuk, hogy meglévő vagyonát hogyan tudja az önkormányzatnak átadni, és működését 
ezzel befejezheti. Szükségessé vált a törzstőke leszállítása, a székhely módosítása, továbbá új 
ügyvezető kinevezése. A felügyelő-bizottság elfogadta a javaslatokat.  A javaslat elfogadását 
támogatom. 
 
Rövid megbeszélés után Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. tulajdonosi 
jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy  
 a Kaláz Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság állapotáról, valamint a 

folyamatban lévő ügyekről szóló tájékoztatását elfogadja és a megtett 
intézkedéseket jóváhagyja.  

 A gazdasági társaság 2014. évre vonatkozó beszámolóját (ezer forintban) 
467.714 Ft. mérlegfőösszeggel, (ezer forintban) -17. 490 Ft., mérleg szerinti 
eredménnyel, illetve a beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat, a 
gazdasági társaság 2014-es üzleti tervét a megismert formában jóváhagyja. 

 A gazdasági társaság székhelyét a 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. szám alatt 
határozza meg. 

 A gazdasági társaság ügyvezető igazgatójának 2015. június 1. napjával 
Barna Bélát (Budapest, 1966.07.15., a.n: Bokros Mária) nevezi ki, aki 
tevékenységét ingyenesen látja el. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője 
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Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Tolonics István: Jókai utca – Vasútsori övárok. Én azért fogok harcolni, hogy ennek az ároknak 
a víztelenítése megtörténjen. 
A múlt hónapban nehezményeztem, hogy a helyi rendőreink nem veszik fel a kapcsolatot a 
képviselőkkel.  
A Bacsányi utca – Budai úti villogó lámpával kapcsolatban, már írtunk, hogy szeretnénk 
nyomógombossá tenni. A másik a Vasútsor és Ady E. utca sarkára egy gyalogos átkelőhelyet 
kértünk. A közút forráshiányra hivatkozik.  
 
Rogán László: Sajnos, mivel nem az önkormányzat tulajdonában vannak ezek az utak, nagyon 
nehéz bármit elérnünk.  
 
Balogh Csaba: Kérem a polgármester urat, hogy segítsen ebben a kérdésben. A Kolónia a 
körzetem. Felröppent a hír, hogy azzal a területtel vannak tervek. A lakosság pánikhangulatban 
van. Kérdezem, mint képviselő, hogy mi a terv. És kérem, hogy a lakosokat szíveskedjenek 
tájékoztatni. 
 
Rogán László: A lakosok mindig megkapják a tájékoztatást. Sokan láthatják, hogy közel 200 
önkormányzati ingatlana van a városnak. Ennek 70 %-a emberi tartózkodásra nem alkalmas. 
Koncepciónk alapján azt szeretnénk, ha a város csak azokat tartaná meg, amit megéri 
fenntartani. 
Nincs olyan törvény, hogy egy önkormányzatnak fenn kell tartania 200 lakást, és nincs olyan 
sem, hogy valakinek lejár a szerződése, nekünk kell elhelyezni. 
Azokat, akik nem fizetnek, azokat nem kívánjuk elhelyezni.  
A város többi részén lévő ingatlanok bérlőinek is írunk levelet. A bérlőknek természetesen 
elővételi joguk van.  
Most is 30-35 mFt-os kintlévőség van. Megtartanánk 10-15 lakást, de az összes többit el kívánjuk 
adni. A 200-as lakásszámot szeretnénk lecsökkenteni 50-re.  
 
Balogh Csaba: Itt egy nagyon régi épületről van szó. Generációk nőttek ott föl.  Nem lenne 
érdemes átgondolni, hogy valamennyi összeget ráfordítani? 
 
Rogán László: Nem. Ez az épület életveszélyes. Cserélni kellene a teljes víz és elektromos 
hálózatot. A vízelvezetés nincs megoldva. A katasztrófavédelem már régen eldózerolta volna.  
 
Márton András: Egy folyó beruházással kapcsolatban van észrevételem. A Felsővár utca felső 
része átépítésre került. A helyszínen megnéztem az elképzelést, ami nehezen összeegyeztethető 
a logikus gondolkodással.  
 
Rogán László: Az a járda – amire gondolsz – már nincs. Rájöttünk, hogy az nem jó ötlet. 
Kimentünk a kivitelezővel és a tervezővel, és teljesen másképp lesz kialakítva.  
 
Márton András: A Lenfonó HÉV megállónál indul a kerékpárút, meredek rézsűvel, korláttal. A 
korlátból 4 vagy 5 ki van döntve. Azt mielőbb javítani, pótolni kellene. 
Az előző testületi ülésen szóvá tettem a Pomázi úti óvoda udvarát. Most az esős időszak után 
megnéztem, valóban nagyon sáros. Nem lehetne újra hasznosítható valamivel (gumiszőnyeg) 
ideiglenesen használhatóvá tenni az udvart? 
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Rogán László: A korlátot megnézzük. Az óvodaudvart is. 
 
Dr. Hantos István: A Felsővár utcával kapcsolatban örülök, hogy módosult, de még így is 
nagyon meredek lesz egy részen.  
A munkagépek miatt most nagyon lepusztultak a környező utak, azt mindenképpen ki kell 
javítani.  
Közlönyben megjelent, hogy a Berdó ismételten kiemelt beruházás. Elhangzott valami időpont? 
 
Rogán László: Igen. Ősz. Ha ősszel meg lesz a szerződéskötés, nem is biztos, hogy idén 
szeretném elkezdeni. Majd még meglátjuk.  
 
Dr. Hantos István: A VKC tévé adásában hallottam, hogy az útépítés 600 mFt. Nyilván tévedés, 
ezt a legközelebbi interjúban korrigálni kellene. 
És végül a szokásos kérdés, hol tartunk az Államtól követelendő 1 milliárd forinttal.  
 
Dr. Udvarhelyi István: Peresítjük a dolgot, a keresetlevél pontosítása folyik most.  
 
Dr. Hantos István: Megnyílt az Ország út végén a „GYM”, fitness és edzőterem. A szórólap 
szerint Szentistvántelepen található, a valóságban azonban ez a terület már Pomázhoz tartozik.  
Lakossági panasz – 42 napra kapott választ az ügyfél.  
 
Rogán László: Az a terület tulajdonképpen Pomázhoz tartozik, de Szentistvántelepről a 
legkönnyebb a megközelítése. 
 
Dr. Udvarhelyi István: Konkrétan tudnunk kellene, hogy mely panaszról van szó, hogy 
megnézhessük. 
 
Máté István: Fektessünk nagyobb hangsúlyt a Duna-partra. Az esőzésekkor elönti a víz a 
kerékpárutat, mert az átereszek el vannak dugulva.  
 
Rogán László: Most a víz magas volt, de már kértem a kollégáimat, hogy a víz visszahúzódása 
után takarítsák le a kerékpár utat.  
A Duna-parti körforgalomba szeretnénk a másik kalász kocsit elhelyezni.  
 
Máté István: Csapás utcaiakat tájékoztattam, hogy a két fekvőrendőrrel biztonságossá vált az út. 
Omszk parkiak megköszönték, hogy a park nagyon szépen rendben van. A gát miatt mindig 
szólnak, de az olyan hosszú, hogy mire a végére érünk, kezdhetjük előröl. 
 
Rogán László: A sorompóhoz voltak olyan lakcímek, ahonnan 5 telefonszám volt leadva. Most 2 
jár ingatlanonként.  
Egy változás lesz. A Lupa szigeten lévő nem budakalásziaknak nem lesz, csak az elnöknek. 
Kérek mindenkit, hogy tartsuk tiszteletben az elhunyt embereket, még ha több száz éve halottak 
is. A Kálvária egy szakrális hely. Kérem, hogy a kutyáikat ne vigyék oda. Ki is fogjuk tenni a tiltó-
táblákat. Ilyen tiltó-táblák fognak kikerülni az Omszk-tó területére.  
Az Auchan mögötti terület lesz kijelölve kutyasétáltatónak, hangsúlyozom, nem kutya wc, hanem 
kutya sétáltató. Kérek minden kutyatulajdonost, hogy a kutyája piszkát szedje össze.  
 
Kaltner Károly: Annyi rendeletünk született a közelmúltban, kérem, hogy ezek a médiában 
jelenjenek meg.  
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Jönnek a szúnyogos idők. Tudunk már valamit az irtásról? 
 
Rogán László: Igen, igény szerint fogjuk gyéríteni a szúnyogokat.  
 
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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