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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 15/2015 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. szeptember 24-én, (csütörtökön) 16:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Máté István képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Yvette 
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Javasolt napirend: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. sz. 
módosítására 

120/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
2. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására 
121/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
3. Javaslat a 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra, a 
pályázat kiírására, elbíráló bizottság tagjainak megválasztására 
122/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
124/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A testületi ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 11 fővel határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő 
napirendeket fogadja el a Képviselő-testület. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét 11 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

  
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról: 
 

 Scholz F.  és a Bem utca felújítása elkészült 

 Az Árvácska utca felújítása folyamatban van, ha elkészül, következik a Munkácsy, 
Kinizsi és a Kilátó utca, és ha a ma Képviselő-testület úgy határoz, a Kereszt utcára 
is tudunk teremteni fedezetet 

 Felsővár utcai járda elkészült, a parkosításra lehetőség nyílhat 

 a kátyúzások folyamatosan mennek, a Kalász Suli előtt, Ciklámen utca, a Szegfű 
utca környékén, de folyamatosak máshol is  

 A tanév mindkét iskolában zökkenőmentesen elkezdődött, de a KLIK tervezett 
beruházása nem kezdődött el, ezért újabb konténerek kerültek elhelyezésre a 
Szentistvántelepi Iskolában 

 A Szentistvántelepi iskolában megépült egy műfüves pálya, az önkormányzat 1 
millió Ft-tal támogatta a megvalósítását 

 a Kalász Suli épületének budai úti alja nagyon rossz állapotban van a vizesedés 
miatt, ezt szeretnénk megújítani 
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 Elkészült a Kálvária utca útburkolata és a Kálvária díszkivilágítása is működik már 

 A 0178. hrsz. területen elkezdődtek a közművek áthelyezési munkálatai 

 Folyamatos a zöldfelületek karbantartása 

 A városban két sikeres rendezvény zajlott az elmúlt időszakban. Az egyik a 
Városnap, a másik a Tour de Kalász volt. 
 

 
Napirendek megtárgyalása: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. sz. 
módosítására 
120/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: A költségvetési rendelettervezeten átvezettük az 
augusztus 31-ig beérkezett központi és egyéb bevételeket, aminek eredményeképpen 
a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 157 millió 139 ezer forinttal emelkedik. Az 
előterjesztést az önkormányzat könyvvizsgálója rendeletalkotásra alkalmasnak találta, 
a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta.  

Az SzMSz-ünk szerinti határidőben 1 módosító indítvány érkezett, Balogh Csaba 
képviselőtársamtól. 
 
Balogh Csaba képviselő: Ha a csapadékvíz-elvezetést most nem is lehet megvalósítani, 
azt kérném, hogy a folyamatot már most indítsuk el, mert hosszadalmas az 
engedélyeztetés. 
Rogán László polgármester: A módosító indítványt nem fogadom be, ezért erről külön 
szavazunk.  
Kérdés hozzászólás nem volt, ezért Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja a 
módosító indítványt. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 2 tartózkodás 6 nem 
szavazattal az alábbi határozatot e l v e t e t t e : 
 
145/2015.(IX.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentendrei út 
3-5. számú lakóépület előtti régóta megoldatlan csapadékvíz-elvezetésre a "Beruházási 
céltartalék"-ból elkülönít kb. 2.000.000,-ft-ot mely a tervezést, engedélyeztetést és a 
megvalósítást tartalmazza.  

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő rendeleti 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet hozta: 
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22/2015. (IX.25.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
22/2015. (IX.25) sz. rendeletét. 

 
2. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására 

121/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket: A közbeszerzési terv elfogadása 
óta felmerült, a közbeszerzési értékhatárt elérő önkormányzati beszerzések aktuális 
évi közbeszerzési tervbe való felvétele jogszabályi kötelezettség. A Képviselő-testület 
ezen kötelezettségének tesz eleget a közbeszerzési terv kiegészítésével-módosításával.  
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

146/2015. (IX.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervének módosítását. 

 
Határidő: 2015. szeptember 28. 
Felelős: polgármester 

 
 

3. Javaslat a 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozásra, 
a pályázat kiírására, elbíráló bizottság tagjainak megválasztására 

122/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester: Önkormányzatunk a 2016. évi BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz csatlakozik, erről szól az 
előterjesztés, mely 3 határozati javaslatot tartalmaz.  

Major Ede képviselő: Aki eddig már pályázott az tudja, hogy működik. Az új pályázók 
figyelmét felhívom a pontos kitöltésre és a határidők és betartására. 
 
Rogán László polgármester: Kérek én is mindenkit a határidők betartására. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

147/2015.(IX.24.) Kt. határozat  
 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi BURSA 

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat Általános 

Szerződési Feltételeinek elfogadásával csatlakozik a 2016. évi 

ösztöndíjrendszerhez, s felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica 

Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben történő 

regisztrációra és a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a pályázati eljárás 

lefolytatására. 

 A Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat helyi bírálati szempontjait az 

alábbiakban határozza meg: 

A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a bíráló bizottság 
álláspontja alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett 
– az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges: 
A pályázó: 

 eltartók és eltartottak adatairól szóló nyilatkozat (1.sz. nyomtatvány),  

 hátrányos helyzetének és anyagi körülményeinek igazolására, az egy 

főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos 

jogszabály által meghatározott) összegének kétszeresét nem haladja meg, 

2.sz. nyomtatvány/munkáltató jövedelemigazolás(ok), 

 árva vagy félárva, 

 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 

 gyermeket nevel, 

 egyedül neveli gyermekét (3.sz. nyomtatvány), 

 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban 

folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 

 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, 

 nem részesül kollégiumi ellátásban. 

 
A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN ESETBEN 
dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak szerint: 

 a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. évi 

III.tv.4.§.(1) bek. a) pontja, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 

1995.évi CXVII. törvény szerinti) jövedelmének (ideértve a jövedelemként 

figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is!) utolsó 6 havi 

forint összege (APEH szja, munkáltatói jövedelem igazolás, gyermektartás, 

családi pótlék, árvasági, özvegyi nyugdíj jogosultságát és összegét igazoló 

dokumentumok). Jövedelem az a bevétel is, amely után az egyszerűsített 

vállalkozói adóról, ill. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 

törvény szerint adót, ill. hozzájárulást kell fizetni.  
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 a pályázó és közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - EREDETI tanulói 

és/vagy hallgatói jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti testvér esetében 

születési anyakönyvi kivonat másolata, 

 a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának (testvér), 

kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata 

 tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság határozata. 

 a hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső 

jövedelmet 

 

Határidő: 2015. október 1. (Csatlakozási nyilatkozat elküldése) 
Felelős: Rogán László polgármester 

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

 
148/2015.(IX.24.) Kt. határozat  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2016. évre 700.000.- Ft 
támogatási összeget állapít meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a 700 000 
Ft előzetes kötelezettség vállalást a 2016. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló rendeletbe építse be. 
 
Határidő: 2016. évi önkormányzati költségvetés elfogadása 
Felelős: Rogán László polgármester 

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

149/2015.(IX.24.) Kt. határozat  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat elbíráló 
Ideiglenes Bizottságba az alábbi személyeket választja meg: 

1. Elnök: Tolonics István (képviselő) 

2. Tagok: Balogh Csaba  (képviselő) 

3.        Márton András (képviselő) 

4.      Baloghné Hellinger Éva  (gyermekvédelmi felelős) 

5.       Kompaktor Jánosné   (óvónő) 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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4. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
     124/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés a 2015. június 25. és augusztus 19. közötti 
időszakban hozott testületi határozatokat és a végrehajtásukról szóló rövid beszámolót 
tartalmazza. Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

150/2015.(IX.24.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25. és 
2015. augusztus 19-ig terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Pál Béla képviselő: A Zöld Bicske Kft a város új hulladékgyűjtési szolgáltatója. A Duna 
parton sok a probléma, a szolgáltató a gátról nem vitte el a szelektív hulladékot, és 
nem is megy be a kisebb utcákba. A lakosság egy kicsit rugalmasabb szolgáltatást vár 
el. 
Rogán László polgármester: Jelezzük a problémát a szolgáltató felé. 
Pál Béla képviselő: A szolár lámpák telepítése mikor kezdődik? 
Rogán László polgármester: Kollégáim javaslatára a Gátőr utca rendes világítást kap, 
mely folyamatban van, de napokon belül megkezdődik a szolár lámpák telepítése is.  
Pál Béla képviselő: A Telepi Óvodában van egy autista gyerek, akivel utazó szakember 
foglalkozik és nem kapunk rá normatívát. Lehet-e az intézmény Alapító Okiratát 
módosítani, hogy kapjunk rá normatívát? 
Rogán László polgármester: Jegyző úr utánanéz. 
Pál Béla képviselő: A Felsővár utcában az új korlát egy kicsit behajlik az útra, túl hosszú 
lett, zavarja a gyalogos közlekedést, 2-3 korlátszelvényt le kellene venni. 
dr. Hantos István képviselő: Ezt a problémát én is jelezni kívánom. 
Rogán László polgármester: Ha az Önkormányzat megvásárolna az ottani telkek felső 
részéből egy kis darabot, akkor a Felsővár utca kiszélesíthető lenne. Ez egy végső 
megoldás lesz. 
Balogh Csaba képviselő: Először is a játszótéri táblák kihelyezését köszönöm. 
Alpolgármester Asszonynak köszönöm a Vöröskeresztes konténer elszállíttatását. Az 
Auchan áruház mögötti járda magassága a fel és lehajtásnál balesetveszélyes, de még 
mindig nem történt változás, mikorra várható? 
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Lakossági kérdés, hogy van-e a Telepi temetőben kamera, mert egy idős hölgyet 
vélhetőleg rossz szándékkal zaklattak, a kerékpárját el akarták vinni. Lehet-e egy táblát 
kitenni, hogy kamera működik a temetőben? 
Rogán László polgármester: Intézkedünk, de az a baj, hogy a lakosok a város több 
pontján kihelyezett táblákat rendszeresen eltávolítják. 
Balogh Csaba képviselő: A Ciklámen utca elején volt egy sebességkorlátozó tábla, ez 
eltűnt, a lakosok nagyon hiányolják. 
Rogán László polgármester: Az új táblát megrendeltük, gyártása folyamatban van, újra 
kitesszük, amint megérkezik 
Balogh Csaba képviselő: A Ciklámen utca harmadik házsoránál van egy gyalogos átjáró. 
Sokan használják, a nagy forgalom miatt a kimélyedése nagyon mély lett, jó lenne 
murvát tenni bele, biztonságosabbá tenné. 
dr. Hantos István képviselő: A Felsővár utcát köszönjük. Egy tükör a Felsővár utcában 
jó lenne, segítené a közlekedést. 
Rogán László polgármester: Megrendeltük, amint megérkezik felszereljük. 
dr. Hantos István képviselő: Szeptemberben megjelent a közlönyben, hogy a Berdó 
csatornázásra kiírják a közbeszerzést. Mit tudunk róla? 
Rogán László polgármester: Az adatszolgáltatások folyamatban vannak. 
dr. Udvarhelyi István jegyző: Összegzik az adatokat és amennyiben még szükséges 
pótoljuk, jövő évben a kivitelezési munka elindulhat. 
dr. Hantos István képviselő: A Vasút sori óvodából többen megkerestek, mi lesz a 
sorsa? Adjunk tájékoztatást a szülőknek. 
Rogán László polgármester: 5 éves fenntartási kötelezettségünk van, de az óvoda 
vezetője folyamatosan jelzi a problémákat. A biztonságos működéséhez több 10 m 
forintot kell rákölteni. Ha a pályázat kiírója megengedi, nem várjuk meg az 5 év 
fenntartási kötelezettséget. Amennyiben biztos információink lesznek, tájékoztatjuk a 
szülőket. Ebben az évben még mindenképp működni fog az óvoda. 
dr. Hantos István képviselő: Sajnos megint nem jutottam be a hivatal épületébe. 
Rogán László polgármester: Minden képviselő, ha jelzi, kap távirányítót. 
dr. Hantos István képviselő : Az elektronikus adózás bevezetése hol tart? Lassan vége 
az évnek 
dr. Udvarhelyi István jegyző: Felvettük a kapcsolatot a szolgáltatóval az év végére 
meglesz a teszt üzemmód. A cégek számára lesz ez leginkább fontos. 
Tolonics István képviselő: Úgy tudom, hogy a Vasútsori óvodából a szülők a bezárás 
ellen tiltakozva aláírásokkal fogják keresni Polgármester urat. Felmerült lehetőségként, 
hogy az iskolával együtt pályázati pénzekből kellene felújítani az óvodát.  
Rogán László polgármester: Ott biztos nem lehet újabb óvoda a jogszabályváltozások 
miatt ez a terület már nem alkalmas nevelési intézménynek.  
Tolonics István képviselő: Az Ady E u.-Budai út kereszteződés nagyon veszélyes, 
kérném egy parabolatükör kihelyezését. 
A Német nemzetiségi egyesület kezdeményezi, hogy négy körmeneti kápolna épüljön 
Budai úton, és a Felsővár utcában. 
A hétvégén a 29. Szüreti felvonulás kerül megrendezésre, néptánc találkozóval 
egybekötve mindenkit szeretettel várunk. 
Rogán László polgármester: Pótoljuk a tükröt, de ez nem az önkormányzat feladata 
lenne, az Állami Útkezelőhöz tartozik.  
dr. Krepárt Tamás: A nyár folyamán már említettem egy TV felvételben, de most újra 
szeretném elmondani, hogy a 2014-es választások alkalmával Szigetiné feljelentést tett 
ellenem rágalmazás miatt, a bíróság akkor neki adott igazat, a választási kampányban 
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ezt felhasználták. Az ügy azóta a Kúria elé kerül és teljes mértékben nekem adott 
igazat. Kimondta, hogy ezt a büntető eljárást meg sem szabadott volna indítani, teljes 
mértékben lezárult az ügy. Az akkori testület 4 eljárást indított ellenem azóta mind a 4 
ügyet megnyertem. Semmilyen felelősség nem terhel. Azok az emberek remélem, 
elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e folytatni az ilyen jellegű botránykavaró 
ügyeket.  
 
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 16 óra 50 perckor 
berekeszti.  
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