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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 10/2015 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. június 25-én, (csütörtök) 14:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné 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 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. sz. módosítására 

105/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 

szóló rendelet megalkotására 
103/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezésére 

99/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Döntés a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft v.a. törzstőkéjének felemeléséről 

100/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a Budakalász, Szalonka u. 299/105 hrsz. alatt található építési telek 

értékesítésére 
95/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és a 

csoportok gyermeklétszámának engedélyezésére 
97/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat Szerb Hagyományőrző Egyesület „budakalászi” névhasználatára 

102/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi tájékoztatójának elfogadására 

98/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
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101/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
10. Tájékoztató az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek állásáról  

96/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

11. Tájékoztatás helyiségbérleti szerződésről  
104/2015.(VI.25.) 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. Kérem, hogy a meghívóban 
szereplő napirendet fogadja el a Képviselőtestület. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete mind a nyilvános, mind a zárt ülés 
napirendjét 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
  
Bizonyára mindenki hallotta már, hogy vasárnap éjszaka, életének 65. évében elhunyt 
Harcsa Lajos, Budakalász volt polgármestere. Kérem a Képviselőtestületet, hogy 1 
perces néma felállással tisztelegjünk emlékének.  
 
 
Polgármesteri beszámoló: 
- Június 15-én Pedagógusnapi ünnepséget tartottunk, ahol átadtuk a községi díjakat. 
- Június 16-án Semmelweis napot tartottunk 
- Június 16-án Hadházi Sándornál jártunk, és átnéztük azokat az ügyeket, melyekben 

mind országgyűlési képviselő segíteni tud 
- Tegnap aláírtam a szerződést a Zöld Bicske Kft-vel a szemétszállítással kapcsolatban 
- Ma járt nálunk a Lupa Egyesület vezetősége. Vezetőváltás történt, új alapszabályt 

hoztak létre. 
- Elkezdték a padka-nyeséseket, melyek a vízelvezetés problémáját megoldja 
- Felsővár utca és a Scholcz F. utca aszfaltozása a jövő héten kezdődik 
- Kálvária díszkivilágításának elkészítése folyamatban van 
- A VKC szerződést kötött a UPC-vel, így azon is elérhető a Budakalászi televízió.  
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. sz. módosítására 

105/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A költségvetés módosítására az előző évi pénzmaradvány felosztása és a 
központi költségvetésből kapott többlettámogatások átvezetése miatt kerül sor. Az 
előterjesztés részletesen tartalmazza a módosítással érintett sorokat. Az Önkormányzat 
könyvvizsgálója az előterjesztést rendeletalkotásra alkalmasnak találta. 
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta egy módosító 
indítvánnyal. A módosító indítvány arról szól, hogy az általános működési tartalék 
terhére a Jóléti Szolgálat Alapítványt 500 ezer forinttal, míg a Budakalászi 
Közalapítványt 1 millió forinttal támogassuk. Ezt a módosító indítványt befogadom. Azt 
a pontosítást, amit Pál Béla képviselő tett, hogy a szolár lámpák ne a gáton, hanem a 
Gátőr utcában legyenek, a tervezeten átvezettük.  
A rendelet elfogadását támogatom. 
 
Dr. Hantos István: A Felsővár utca felső részén kialakítandó park elkészítésére meg van 
az elkülönített összeg. A szalagkorlát kiépítése is megtörténik? 
 
Rogán László: Igen. 
 
Dr. Hantos István: Az aszfaltozással együtt a vízelvezetés kijavítása is megtörténik? 
 
Rogán László: Az aszfaltozás a Zingeréktől felfelé lesz. A teljes szőnyegezés nem 
történik meg.  
 
Dr. Hantos István: A főépítészi referensnek miért kell még + referens? 
 
Rogán László: A Kassai-Szoó Dominika, aki a főépítész munkatársa, 6 órában látja el 
munkakörét, és nem tudja teljes mértékben ellátni, ezért szükséges a 4 órás segítő. 
 
Pál Béla: Szeretném tolmácsolni a Duna-parton élők köszönetét a szolár lámpákért. 
 
Rogán László: Köszönjük. Azt szeretném azért elmondani, hogy amit a választáskor 
ígértünk, azt ciklusra gondoltuk. 
 
Balogh Csaba: A hétfői bizottsági ülésen tolmácsoltam egy lakos kérését. Van egy „A” 
alakú villanyoszlop, ami nagyon sok hasznos helyet foglal el az utcából. 
A hölgy azért kérte, ha van rá lehetőség, tegyük át az oszlopot. Az Elműtől érkezett 
levél alapján vagy az önkormányzatnak vagy a lakónak kellene fizetnie az áthelyezés 
költségét. 
A bizottsági ülésen nem született döntés az ügyben. Én ezt most újólag beterjesztem. 
 
Rogán László: Balogh képviselő úrral beszéltem erről, elmondtam, hogy a tartalékhoz 
most nem szeretnék hozzányúlni. Az SZMSZ-ünk szerint erről most nem tudunk 
szavazni.  
 
Máté István: Valóban kint voltam képviselőtársammal. Megnéztem. Én kocsival be 
tudtam menni, de még egy kis teherautóval is be lehet oda menni. Nem látom olyan 
rossz helyzetnek, hogy ott 500 eFt-ért áthelyezzük a villanyoszlopot. Jelen pillanatban 
én sem javaslom.  
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Több kérdés nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő rendelet-módosítási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

19/2015.(VI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2015 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
rendeletét. 

 
 
2. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 

szóló rendelet megalkotására 
103/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő-testület decemberben szabályozta az adóigazgatási 
feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségét, azonban a rendelet nem 
tartalmazta az érdekeltségi alap forrását, és emiatt nem alkalmaztuk. 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-alkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

20/2015.(VI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az 
adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 
szóló önkormányzati rendeletét. 

 
 
3. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezésére 

99/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
 
 
Rogán László: A jelenleg hatályos rendeletek között nagy számban vannak módosító, 
hatályon kívül helyező, vagy már rég aktualitását vesztett, végrehajtottá vált 
rendeletek. A jogalkotásról szóló törvény szerint ezeket a rendeleteket hatályon kívül 
kell helyezni, ne terheljék a jogrendszert. 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-alkotási javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

21/2015.(VI.26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendeletét. 

 
 
4. Döntés a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft v.a. törzstőkéjének felemeléséről 

100/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A testület áprilisi ülésén fogadta el a BKÜ 2014. évi beszámolóját, és a 
tőkeemelést. 25,7 millió Ft tőkeemelésre teszek javaslatot, hogy a BKÜ Kft. saját 
forrásaival együtt teljesíteni tudja az FCSM Zrt.-vel kötött megállapodás első, közel 29 
millió forintos kifizetését.  A forrást kizárólag tőkeemeléssel lehet a BKÜ részére 
megteremteni. Ebben az esetben a Társaság az Áfa visszaigénylésére jogosult lesz. A 
visszaigényelt áfa szintén a későbbi törlesztésre lesz felhasználva. A bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A javaslat elfogadását 
támogatom. 
 
Pál Béla: Komoly terhet fog jelenteni a BKÜ működése. Hogy áll az ügyvezetők 
elszámoltatása? 
 
Rogán László: A feljelentés megtörtént. A nyomozás megkezdődött. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

122/2015.(VI.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
100%-os tulajdonában lévő Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft v.a. 
törzstőkéjét 25.700.000 Ft-tal felemeli. A tőkeemelés pénzbeli 
hozzájárulással teljesítendő. A tőkeemelésre a forrást az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A tőkeemelés 
teljesítésének határideje: 2015.06.30. 
A tőkeemeléssel kapcsolatos egyéb költségek a BKÜ Kft v.a-t terhelik. 
Felkéri a Végelszámolót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és 
a változások cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2015.06.30. 
Felelős:   Polgármester 
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5. Javaslat a Budakalász, Szalonka u. 299/105 hrsz. alatt található építési telek 
értékesítésére 
95/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő-testület értékesítésre jelölte ki az ingatlant bruttó 14 millió 
Ft-os áron. Az ingatlanról értékbecslés készült, meghirdettük, a megadott határidőig 1 
pályázat érkezett be, Kovács Anetté és Kovács Bálinté, ajánlatuk: 14 millió Ft. 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 Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2015.(VI.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 
Szalonka utca 299/105 hrsz. alatt található, építési telket értékesíti 
Kovács Anett (1041 Budapest, Deák F. u. 52. 6/19.), Kovács Bálint (1038 
Budapest, Észak u. 15.) részére 14.000.000,- 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:   Rogán László polgármester 

 
 
6. Javaslat a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és 

a csoportok gyermeklétszámának engedélyezésére 
97/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A testület által meghatározott időben megtörténtek az óvodai 
jelentkezések. A rendelkezésre álló adatok alapján kell eldönteni, az indítható óvodai 
csoportok számát, és a csoportok létszámát. Az Oktatási Bizottság az óvodák 
beszámolóját saját hatáskörben elfogadta. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta. A határozati javaslatok elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

124/2015.(VI.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg a 
2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát:  
Telepi Óvoda:    8 csoport 
Nyitnikék Óvoda: 12 csoport 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

125/2015.(VI.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény alapján a 2015/2016. nevelési évben a 
TELEPI ÓVODÁBAN az előírt maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-al 
történő túllépését engedélyezi 2015. szeptember 1. napjától az óvoda 
mind a nyolc csoportjában. A csoportlétszám emelése többletforrást 
nem igényel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

126/2015.(VI.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény alapján a 2015/2016. nevelési évben a 
NYITNIKÉK ÓVODÁBAN az előírt maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-al 
történő túllépését engedélyezi – a Szalonka utcai tagintézmény mind az 
öt csoportjában 2015. szeptember 1. napjától.  A csoportlétszám 
emelése többletforrást nem igényel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
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7. Javaslat Szerb Hagyományőrző Egyesület „budakalászi” névhasználatára 
102/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat egy civil egyesületet szeretne 
létrehozni a szerb hagyományok ápolására, mely nevében is kötődne a budakalászi 
szerb nemzetiséghez, ezért kérik a budakalászi név használatot. 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 Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

127/2015.(VI.25.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szerb 
Hagyományőrző Egyesület „Budakalászi” névhasználatához, az egyesület 
„Budakalászi Szerb Hagyományőrző Egyesület” 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 
 

 
8. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi tájékoztatójának elfogadására 

98/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Német és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elkészítette a 2014. évi 
működésről szóló tájékoztatót. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A határozati javaslatok elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

128/2015.(VI.25.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2014. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

129/2015.(VI.25.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi működéséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 

 
 
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

101/2015.(VI.25.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Rendszeresen beszámolunk a Képviselő-testület ülésein hozott 
határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. A javaslat elfogadását támogatom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

130/2015.(VI.25.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-

től 2015. június 12-ig terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű nyílt 

és zárt határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Balogh Csaba: Köszönetet szeretnék mondani, hogy a Béke sétányon lévő játszótéren 
történt rongálás után gyors intézkedést. Köszönöm a padot a Ciklámen és Mályva utca 
találkozásánál. Kérem, hogy tegyünk mellé egy szemetest.  
Biciklivel közlekedek Budakalászon. Az Auchan felé vezető kerékpár út végén a járda 
padka nagyon magas. Jó lenne, megoldani, hogy lehajtót csináljunk rá. 
 
Rogán László: A terület kezelője az Auchan áruház. Jelezni fogjuk feléjük a problémát. 
 
Balogh Csaba: A béke sétányon a zöld felület rehabilitációja mikor történhet meg. 
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Rogán László: Jelezzük kollégáink felé, hogy nézzék meg a lehetőségeket.  
 
Balogh Csaba: A Kálvária 2. és Petőfi tér 11. közötti szakaszon a patakmeder nagyon 
gazos. Ottlakók kérdezték, hogy nem lehetne-e levágni, ugyanis nagyon sok benne a 
szúnyog.  
 
Rogán László: Jelezni fogjuk a kollégák felé. 
 
Balogh Csaba: A tájékoztató táblák mikor kerülnek ki a helyükre? Ugyanis az esti 
órákban ott elszabadul a pokol. Meg lehetne-e oldani, hogy a városőrök néha 
odamenjenek ellenőrizni?  
 
Rogán László: Folyamatban van. Megrendeltük. Amint megérkeznek, kitesszük. 
Biztosan megoldható, hogy a városőrök programjába bekerüljön.  
Itt szeretném megjegyezni, hogy a múlt héten történt késeléskor az egyik városőrünk, 
Aszódi Mónika látta el igen szakszerűen a megkéselt rendőr sebét.  
 
Balogh Csaba: A Béke sétányon egy lakó jelezte, hogy valószínűleg a 
csatornarendszerből bement egy patkány a garázsába. Hogy lehet megoldani a 
patkányírtást? 
 
Rogán László: Amennyiben a közterületen van, a környezetvédelmis kolléganőnk 
intézkedik.  
 
Pál Béla: HÉV átjáró – Kaltner képviselőtársammal néztük, hogy hogy lehetne 
rövidebbre venni a sorompó zárási idejét. 
Szerintem úgy lehetne, hogy a két megállót meg kellene cserélni. Sokkal rövidebb ideig 
kellene zárva tartani a sorompót. 
 
Rogán László: Ezt én kb. 5 éve jeleztem Tarlós úr felé. A BKK tervezi a HÉV vonal teljes 
felújítását. Most annyit tudunk tenni, hogy tolmácsoljuk a BKK felé, hogy amikor a 
felújítást tervezik, ezt is vegyék figyelembe? 
 
Pál Béla: Látom, hogy a Kálváriát újra kövezik. Az nem olyan régen készült. Volt erre 
garancia? 
 
Rogán László: Ez részben önkormányzati költségből, részben adományból készült. 
Akitől a követ kaptuk, idén ismét támogatta az önkormányzatot 1 mFt-tal, mert ő is 
látta, hogy nem sikerült a legjobban a burkolás. A garanciális igényünket 
érvényesítettük. 
 
Pál Béla: A Dunaparton nagyon sokan nem tudják a homlokzatot szigetelni, mert arra a 
területre nem lehet építési engedélyt kapni.  
 
Rogán László: Meg fogjuk nézni, hogy milyen megoldás van erre. 
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Márton András: Köszönöm a Kert utca - Domb utca találkozásánál az árok 
rendbetételéért. 
A Máli Péter utcában volt egy balesetveszélyes csatornafedél. Azt is kicserélték. 
Köszönjük.  
Észrevételem a HÉV-vel kapcsolatban – többé-kevésbé rendszeresen vágják a füvet, de 
nagyon sokszor ott hagyják. A megszáradt füvet vagy a szél viszi, vagy az eső belemossa 
az árkokba, dugulást okoz. A levágott füvet össze is kellene szedni. 
Nagy riadalmat keltett a Polgármester úr bejelentése az önkormányzati lakásokkal 
kapcsolatban. A felszólítások is kimentek nagyon sok helyre. A gazdaságossági 
szempontok figyelembevétele mellett a humánusság kerüljön előtérbe, és legyen 
szempont. Egyedülálló idős emberek semmiképpen ne kerülhessenek utcára. Ugyan ez 
vonatkozik a kisgyerekesekre. 
 
Rogán László: Nagyon nehéz elérni a BKV-nál, hogy a rézsűt levágják. A sínek melletti 
1,5 m a BKV-é, az út mellett 1,5 m a Közútkezelőé. Közte ottmarad 40 cm, ami a senkié. 
Mi az utak mellett le szoktuk vágni. Én örülök, hogy a BKV levágja. Megpróbáljuk elérni, 
hogy elvigyék a füvet. 
Lakásügy – semmiképpen nem lehet ezt a kérdést egy kaptafára venni. Minden eset 
más. Egy dolgot látni kell. Van olyan lakó, akinek többszázezer forintos lakbértartozása, 
többszázezer forintos közüzemi díjtartozása van, és fennhangon hirdeti, hogy őt 
úgysem lehet kitenni, mert ez neki jár. Szerintem ez nem így van.  
De értem Márton képviselő úr álláspontját, és igyekszünk a lehető leghumánusabb 
módon eljárni.  
 
Dr. Hantos István: Az önkormányzati lakások ügyében engem is többen megkerestek. 
Sokan igazságtalannak tartják az eljárást, és sértőnek a levél hangnemét.  
Berdóban eddig mindig elvitték a szemetesekből szemetet. Mostanában nem.  
 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést berekeszti. A 
Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


