
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 9/2010 Kt. 
 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2010. március 23-án (kedden) 18 órakor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
125/2010.(III.23.) Kt. határozat 

Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosítására  

126/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosítására  
 

5/2010.(III.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosítására  
 

127/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosítására  

128/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosítására  

129/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a csatorna 
érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 
26/2005.(XII.30.) számú rendeletének módosítására 
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130/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a csatorna 
érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 
26/2005.(XII.30.) számú rendeletének módosítására 

 
6/2010.(III.29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 

Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a csatorna 
érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 
26/2005.(XII.30.) számú rendeletének módosítására 

 
7/2010.(III.29. ) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budakalász 
 város területén a parkolás szabályainak betartása miatt szükségessé vált 
 egyes intézkedésekről szóló önkormányzati rendelete 
 
131/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Jelentés a nyilvános testületi ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
132/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Jelentés a nyilvános testületi ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
133/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 
134/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 
135/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010.évi közbeszerzési 
 tervének elfogadására 
136/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetésére 
137/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010 januári és februári hónapokban áttekintett pályázati  
 lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt 
 pályázatokon történő indulás lehetőségére 
138/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010 januári és februári hónapokban áttekintett pályázati  
 lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt 
 pályázatokon történő indulás lehetőségére 
139/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010 januári és februári hónapokban áttekintett pályázati  
 lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt 
 pályázatokon történő indulás lehetőségére 
 
 
 



 3

140/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010 januári és februári hónapokban áttekintett pályázati  
 lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt 
 pályázatokon történő indulás lehetőségére 
141/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010 januári és februári hónapokban áttekintett pályázati  
 lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt 
 pályázatokon történő indulás lehetőségére 
142/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a felülvizsgált és átdolgozott Önkormányzati Minőségirányítási 
 Program (ÖMIP) elfogadására 
143/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjéről hozott döntés 
 felülvizsgálatára 
144/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat időskorúak nappali intézményi ellátásának kiterjesztésére 
145/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának 
 elfogadására 
146/2010.(III.23.) Kt. határozat 
 Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának 
 elfogadására 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 9/2010 Kt. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
a Képviselő-testület 2010. március 23-án (kedden) 18 órakor 

megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
Jelen vannak: Parlagi Endre polgármester 

Balogh Csaba képviselő 
Ercsényi Tiborné képviselő 
Dr. Hantos István képviselő 
Dr. Kiss Ildikó képviselő 
Dr. Krepárt Tamás képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Liszkai Gyuláné képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Márton András képviselő 
Németh Antal alpolgármester 
Dr. Novotny László képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Rogán László képviselő 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
 
Megjelent továbbá: dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 
Villám Zsuzsanna (Polgármesteri Kabinet) 
Hegyvári János (Műszaki Iroda) 
Orosz György gazdasági irodavezető 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Soós Ferencné 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosítására  
61/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a csatorna 

érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 
26/2005.(XII.30.) számú rendeletének módosítására 
62/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Budakalász Város területén a parkolás szabályainak betartása miatt 
szükségessé vált egyes intézkedésekről szóló …/2010. (….) sz. 
önkormányzati rendelet megalkotására 
63/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
4. Jelentés a nyilvános testületi ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  

60/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
5. Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 

66/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
67/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
7. Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetésére 
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64/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
8. Javaslat a 2010. januári és februári hónapokban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt 
pályázatokon történő indulás lehetőségére  
68/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
 

9. Javaslat a felülvizsgált és átdolgozott Önkormányzati Minőségirányítási 
Program (ÖMIP) elfogadására 
70/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
10. Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjéről hozott döntés 

felülvizsgálatára  
71/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
 

11. Javaslat időskorúak nappali intézményi ellátásának kiterjesztésére  
72/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
12. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának elfogadására 

69/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
 
 
 
Zárt napirendek: 

13. Jelentés a zárt testületi ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (Zárt ülésen 
tárgyalandó)  
73/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
14. Javaslat a helyi díjazottak személyére beérkezett javaslatok értékelésére, a 

döntés előkészítésre jogosult ad hoc bizottság megválasztására (Zárt 
ülésen tárgyalandó) 
79/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
15. Javaslat a 3305/1 hrsz-ú, természetben a Szegély utcában található ingatlan 

megvásárlására (Zárt ülésen tárgyalható)  
75/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
 

16. Javaslat a budakalászi 0178/78 hrsz-ú, 3190/7462 tulajdoni hányadú, szántó 
megnevezésű ingatlan megvásárlására (Zárt ülésen tárgyalható) 
76/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
17. Javaslat az 595/A hrsz-ú, természetben a Klisovác utcában található, volt 

takarékszövetkezet épületének a bérbeadására (Zárt ülésen tárgyalható) 
77/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
18. Javaslat a 4069 hrsz-ú, természetben a Csárda utcában található ingatlan 

használatba adására (Zárt ülésen tárgyalható) 
78/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
 

19. Javaslat ápolási díj – fellebbezés elbírálására (Zárt ülésen tárgyalandó) 
80/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 15 perc) 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó napot kívánok! A mai rendes testületi ülést 
megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 
 
A meghívóban 19 napirendi pontra tettünk javaslatot. Aki a napirenddel 
egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 14 egyhangú igen szavazattal 
elfogadtuk. 
 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosítására  
61/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Dr. Papp Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület. Az szmsz 
módosításának előterjesztésére azért került most sor, mert két bizottság, az 
OKSB és a Népjóléti Bizottság decemberben, a munkaterv tárgyalása során 
javasolta. Kérésük azt volt, amit az előterjesztésben is leírtam, hogy a képviselő-
testület rendes üléseit minden hónap utolsó keddi napján tartsa. A szünet július 
1-jétől augusztus 20-áig tartson. Rendkívüli ülés elnevezése soron kívüli ülésre 
változzon, valamint az összevont bizottsági ülések esetén a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, 
illetve az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a Népjóléti Bizottság 
tarthassa külön az ülését. Ezen kívül a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke indítványozta, hogy a megváltozott elnevezések átvezetésére 
kerüljön sor, mint pl. a közigazgatási hivatal helyett jelenleg az államigazgatási 
hivatal  megnevezés szerepeljen, valamint a homlokzatfelújítási pályázat 
megnevezése helyett pedig a rendeletünkben is szereplő „települési értékvédelmi 
pályázat” megnevezést kapja. Továbbá a hivatalnak is volt egy javaslata az 
szmsz módosításával kapcsolatban mégpedig az, hogy a közterület-felügyelők 
munkarendjét az önkormányzat szerezeti és működési szabályzata is 
tartalmazza, rögzítse.  
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, s módosító indítvánnyal éltek. Az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság 
támogatták az előterjesztést, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a soron 
kívüli elnevezés használatát támogatta, valamint azt, hogy soron kívüli ülések 
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esetén a személyi átfedésekkel nem bíró bizottságok egy időben tarthatják az 
ülésüket.  
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság együttes ülésén szintén megtárgyalta az 
előterjesztést, és javasolta, hogy kerüljön beépítésre, hogy a bizottságok egy 
időben történő ülésezése esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy a képviselő 
több bizottságnak is tagja, ezért csak olyan esetben kerülhet sor egy időben 
történő ülésezésre, amennyiben személyi átfedés nincsen. Javasolta ez a két 
bizottság, hogy az átvezetések történjenek meg, valamint a közterület-felügyelet 
munkarendjének rögzítését az önkormányzat szmsz-ébe, valamint a hivatali 
szmsz-be is tegyük bele.  
Nem javasolta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, hogy az utolsó keddi napon legyen 
az ülés, valamint hogy a szünet időtartama is megváltozzon, illetve hogy a 
rendkívüli ülés megnevezése soron kívüli ülésre változzon.  
Az önkormányzati törvény indokolási részében megnéztem, hogy milyen 
terminust használ a jogalkotó, és végig folyamatosan a rendkívüli testületi ülést 
használja. Rendes ülést és rendkívülit különböztet meg.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság és a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság véleményét kérném, 
hogy mi volt az az ok, ami miatt az augusztus végi testületi ülésre egyhangúlag 
azt mondták, hogy nem. A másik pedig, hogy a minden hónap utolsó keddje 
típusú módosítás miért nem fogadható el.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Az utolsó keddet mondom először. Egyetlenegy 
ülést módosított volna. Emiatt miért kellene szmsz-t módosítanunk? A másik, ha 
augusztusban 20-a előtt vagy akkor akarunk  testületi ülést tartani, sem a 
hivatalban, sem a képviselők nem lesznek itt, a bizottsági üléseken pláne nem, 
mert a testületi ülés előtt egy héttel bizottsági ülést kell tartani. Ezért ez a 
munkaterv módosítás úgy szólt, hogy június végén legyen egy ülés, ez a 
munkatervben úgyis szerepel, és azon már a  beszámolókat el lehet fogadni, 
hiszen a beszámolót azt nem utolsó pillanatban kell megcsinálni a 
pedagógusoknak, csak ha az utolsó héten valami történik, azt még át tudják 
vezetni rajta.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Azért hozta ezt a döntést az OKSB, mert a dolgok 
így működnek. Hogy ha az osztályozó értekezlettel törvényileg megadott dat 
nap van, és  a mi bizottsági vagy testületi ülésünk annak előtte van, akkor nem 
lehet azt mondani, hogy akkor már csak  picikét kell ....., addig nem lehet 
megtenni. A másik, hogy így is, úgy is össze kell hívni augusztus végén 
rendkívüli bizottsági és testületi ülést, mert vannak olyan kötelezettségeink – „Jó 
tanuló, jó sportoló” pályázat eredményhirdetése, stb.  -, amiről mindenképpen 
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dönteni kell. Tetszik, nem tetszik, augusztus végén eddig mindig volt rendkívüli 
testületi ülés, mert akkor döntöttünk erről rendszerszerűen. Ha tudjuk, hogy lesz 
egy rendkívüli, mert akkor össze kell ülni, akkor miért ne lehetne ez rendes 
ülés? 
 
Dr. Novotny László képviselő: Az volt a javaslatunk, hogy augusztus 31-én 
lehet már, mert akkor van előtte idő bizottsági ülést is tartani, mert általában 20-
áig vannak szabadságon az emberek. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az OKSB is ezt javasolta, hogy a testületi ülés 
napja legyen augusztus 31.  Ezt nem fogadta el a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nem azt. Hanem azt, hogy a szünet meddig 
tartson.  
 
Parlagi Endre polgármester: Nem tartom ezt annyira lényeges kérdésnek. Ne 
vitatkozzunk ezen. Ha szükséges, úgyis tartunk rendkívüli testületi ülést, és 
annak az összehívásának mások a feltételei, mint egy rendes ülésnek, hiszen a 
rendes ülésnek a meghívóját megelőző héten ki kell küldeni, bizottsági üléseket 
kell tartani. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: A módosító indítványokkal kapcsolatban szeretném  
felhívni a figyelmet arra, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságnak a módosító indítványa az gyakorlatilag minden bizottsági ülésre 
vonatkozik, mert nem emelte külön ki azt, hogy rendkívüli bizottsági ülés esetén 
a közös ülésezés hogyan történjen. Tehát úgy néz ki, mintha mindegyikre 
vonatkozna. A rendesre és a rendkívülire is. Az OKSB javaslata csak a 
rendkívülire vonatkozik. Ebben van egy kis eltérés. Az én személyes 
véleményem az, hogy nyugodtan vonatkozhat a rendes ülések előtti közös 
ülésekre is. Bár elvben az OKSB is ugyanezzel értett egyet, csak leszűkítette a 
soron kívülire. A soron kívüli elnevezést azért nem javaslom, amit a kolléganő 
elmondott, mert a terminus technikusa a jogszabályban nem soron kívüli, hanem 
rendkívüli. Szakmailag teljesebb körű a TKB-nak a véleménye a közös ülésnek 
a megfogalmazására. Azért mondom ezt el, mert a polgármester úrnak fel kell 
tenni szavazásra a bizottsági módosításokat, mert a bizottságok elnökei nem 
módosíthatják egy személyben a bizottságoknak az indítványait.  
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Lenne egy olyan módosító javaslatom, hogy a 
rendes testületi üléseket nevezzük rendkívülinek, és a rendkívülieket rendesnek, 
hiszen a rendkívüli ülések száma meghaladja a rendes ülésekét. Holott az előző 
testületet sok bírálat érte, hogy sok a rendkívüli testületi ülése, pedig az a 
testület többszörösen jobban működött, mint ez.   
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Parlagi Endre polgármester: Azért haladunk ilyen ütemben, (Krepárt 
képviselő úr közbeszólása: Azért haladunk ilyen ütemben, mert egy ilyen 
horderejű kérdéssel nem kellene foglalkoznunk. Ennek semmi értelme.) hogy ne 
késlekedjenek az ügyek, minden határidőt betartsunk. Szavazzunk arról, amit a 
Krepárt úr mondott, hogy a jövőben a rendes ülést hívjuk rendkívülinek és ........ 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Nem szavazhatnak ilyenről, polgármester úr! Erről 
nem lehet szavazni. 
 
Parlagi Endre polgármester: ... komolyan gondolta, akkor szavazzunk. Aki 
egyetért Krepárt úr módosító javaslatával, azt  kérem, szavazzon. Jegyző 
asszony tiltakozik ellene.  
További észrevételek? 
 
Márton András képviselő: Az OKSB azért foglalt állást azzal kapcsolatban, 
hogy csak a rendkívüli ülések előtt legyenek a bizottsági ülések közösen, mert 
akkor minden további nélkül ebből lehet egy általános gyakorlat. Márpedig nem 
véletlenül alakult ki az a rendszer, hogy először a településfejlesztési, aztán az 
oktatási, utána a pénzügyi bizottság ülésezik. Ebben van egyfajta rendszer, 
egyfajta logika. Ha elfogadjuk ezt az szmsz módosítást, akkor miden további 
nélkül a bizottsági ülések rendszeresen és állandóan két napra 
összetorlódhatnak.  
 
Dr. Novotny László képviselő: A javaslat nem ezt célozta meg. Hanem azt, 
hogy ha közbejön egy ünnep, mint ahogy most is március 15-e hétfőre esett, és 
el kellett tolni a TKB ülését. Miért kelljen esetleg korlátozni magunkat, ha más 
ünnep miatt eltolódik valami, hogy ne tudjuk tartani aznap ülést? Ez nem 
borítaná fel a rendet, csak kivételesen, hogy ha ilyen eltolódás van, akkor 
megengedhető. Mi ilyen elvből javasoltuk ezt.  
 
Parlagi Endre polgármester: Az érdemi módosító rész a szövegben az, hogy a 
bizottságok egy időben történő ülésezése esetén csak olyankor kerülhet sor egy 
időben történő ülésezésre, amennyiben személyi átfedés nincs.  
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ez a módosítás mind a rendes, mind a rendkívüli 
bizottsági ülések esetén így lesz, tehát ez a tágabb. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon.  10 
igen, 0 nem, 5 tartózkodással elfogadva. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal 
5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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125/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  hogy a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2008. 
(VII.11.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetbe 
kerüljön beépítésre az, hogy a bizottságok egy időben történő ülésezésére  
csak olyankor kerülhet sor, amennyiben személyi átfedés nincs.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Parlagi Endre polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
javasolja a soron kívüli megnevezést a rendkívüli helyett. A törvényi 
meghatározás rendkívüli ülés. Akkor is szavazzunk róla. Aki a soron kívüli 
elnevezést javasolja, az kérem, szavazzon. Szavazás: 2 igen, 9 nem, 5 
tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 9 nem szavazattal 
5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2010.(III.23.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot e l v e  t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosításáról szóló rendelettervezet szövegében a „rendkívüli ülés” 
elnevezés „soron kívüli ülés”-re változzon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal” 

 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Szerintem a Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
azon döntése, hogy rendkívüli ülés esetén lehessen  közös ülést tartani, 
okafogyottá vált, hiszen a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
általános döntést hozott. Más módosító igazából nem volt, úgyhogy ezen 
módosításokkal fel lehet tenni szavazásra az szmsz módosítást. 
 
Parlagi Endre polgármester: Van még módosítás, a munkarend. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Az nem, az külön van.  
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a módosításokkal elfogadja Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 



 13

Szabályzatának módosítását, az kérem, szavazzon. Szavazás: 10 igen, 5 
tartózkodás 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület 10 igen szavazattal 5 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

5/2010.(III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
módosításáról szóló 5/2010.(III.29.)sz. rendeletét. 

  
 A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza.  
 
Parlagi Endre polgármester: Van egy határozati javaslatunk a közterület-
felügyelők munkarendjéről. Aki elfogadja a közterület-felügyelők 
munkarendjének módosítását, amely reggel 8 órától 24 óráig tart és tartalmazza 
hétfőtől péntekig a beosztást, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 12 igen, 3 
tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét a 
közterület-felügyelők munkarendjével egészíti ki és megállapítja, hogy a 
munkaidő 
„Hétfő: 8:00 órától 16:00 óráig,    16:00 órától 24:00 óráig 
Kedd:  8:00 órától 16:00 óráig,    16:00 órától 24:00 óráig 
Szerda: 8:00 órától 16:00 óráig,    16:00 órától 24:00 óráig 
Csütörtök: 8:00 órától 16:00 óráig,    16:00 órától 24:00 óráig 
Péntek: 8:00 órától 16:00 óráig,    16:00 órától 24:00 óráig tart” 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
javaslata: a képviselő-testület korábban elfogadott 2010. évi munkatervét a 
rendes ülés munkarendjének tekintetében az szmsz rendelet figyelembevételével 
módosítja, és megállapítja, hogy a rendes testületi ülések 2010. július 1-jétől 
augusztus 20-áig szünetelnek, valamint a szünet utáni első rendes testületi ülés 
időpontja 2010. augusztus 31. 
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Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 11 igen, 4 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 4 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
550/2009.(XII.15.) számú határozattal elfogadott 2010. évi munkatervét a 
rendes ülés időpontjai tekintetében az Szmsz rendelet figyelembe 
vételével módosítja, és megállapítja, hogy a rendes testületi ülések 2010. 
július és augusztus 20-áig szünetelnek, valamint a szünet utáni első rendes 
testületi ülés időpontja 2010. augusztus 31. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
csatorna érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról 
szóló 26/2005.(XII.30.) számú rendeletének módosítására 
62/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Orosz György előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A jelenleg hatályos  
csatornarendeletünkben meg van határozva, hogy minden év áprilisában a 
csatornaérdekeltségi hozzájárulás mértékéről dönteni kell, melyet az előző évi 
infláció mértékével kell megemelni. Az előterjesztésben a 4,2 %-kal megemelt 
értékek szerepelnek. A szakbizottságok a rendeletalkotási javaslatot 
megtárgyalták, s volt egy olyan javaslata a pénzügyi bizottságnak, ill. a 
településfejlesztési bizottságnak, hogy készüljön egy új rendelet a jelenlegi 
testületi ülésre, amelyet kérném módosítani és a beterjesztett rendelettervezetet 
elfogadni, tekintettel arra, hogy egy új rendelet elkészítésére nem volt idő. Az új 
rendelet elkészítésére javaslunk két hónapos határidőt megszabni, amely 
rendelet elkészítésekor már figyelembe lehet venni menet közben felvetődött 
problémákat. Arra szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
szakbizottság módosító indítványát a rendeletmódosításra vessék el, és az 
előterjesztett rendeletjavaslatot fogadják el, amiben a már megemelt mértékek 
szerepelnek.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Már megjegyeztem a bizottsági ülésen is, hogy 
egységes szerkezetben van foglalva a rendelet. Az aláírás továbbra is Bocsi, 
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Harcsa. Ha már egyszer új rendeletet fogadunk el, akkor azért az aláírókat is 
változassuk meg. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ennek nem az az oka, hogy a régiekkel takarózunk, 
vagy a régieket emlegetjük állandóan, hanem ez egy jogszabály-szerkesztési 
ügy. Amikor öt vagy tíz éve született egy rendelet és azt módosítjuk, és azt 
egységes szerkezetbe foglaljuk, akkor az  alaprendelethez passzírozzuk be a 
módosításokat, s az alaprendelethez odaírjuk, hogy módosította az ilyen és ilyen 
számú rendelet. Tehát ez egy jogtechnikai szerkesztési dolog. Semmi más. Ez 
csak akkor változik meg, ha totálisan hatályon kívül helyezzük a régi rendeletet 
és alkotunk egy vadonat újat. 
 
Parlagi Endre polgármester: A bizottsági indítványt elvetjük. Aki ezzel 
egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 11 igen, 5 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 5 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2010.(III.23.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület az alábbi rendeletmódosítási javaslatot e l v e t e 
t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
csatornaérdekeltségi hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról 
szóló 26/2005.(XII.30.) sz. Kpvt rendeletének módosításáról szóló 
…/2010.(……) önkormányzati rendeletét.” 
- A rendelettervezet 1. § (2) bekezdésének első mondata a következőket 
tartalmazza: „Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése magánszemélyek 
esetén történhet részletekben - részletfizetés esetén jegybanki 
alapkamattal történő kamatszámítással -, melynek időtartama 5 év.” 

- Amennyiben a közterületen létesítendő vezetékről magánerős beruházás 
keretén belül más közterületi számozott ingatlan ellátására is sor kerül, 
akár telken és kerten keresztül történő átvezetés formájában is, úgy az 
érdekelt köteles 200.000 Ft egyszeri díjat Budakalász Város 
Önkormányzat közműfejlesztési számlájára megfizetni.  

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester” 
 
Dr. Novotny László képviselő: Azt javaslom, hogy csináljunk egy totálisan új 
rendeletet.  
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Parlagi Endre polgármester: Erre most nem volt idő, a májusi ülésen fogadjuk 
el az új rendeletet. 
Előbb arról szavazzunk, hogy az új rendelet a májusi ülésre kerülne 
előterjesztésre. Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 15 egyhangú 
igen  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

130/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új 
rendeletet alkot a csatornaérdekeltségi hozzájárulás mértékéről és 
megfizetésének módjáról. 
Határidő: 2010. évi májusi rendes testületi ülés 
Felelős: polgármester  

  
Parlagi Endre polgármester: A hatályban lévő rendeletet úgy módosítjuk, 
hogy a korábbi döntésünknek megfelelően az inflációval megfelelő mértékben 
emeljük a csatornaérdekeltségi hozzájárulási díjakat, ahogy az az 
előterjesztésben szerepel. Aki ezt elfogadja, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 10 
igen,  1 nem, 4 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem szavazattal 
4 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

6/2010.(III29..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
csatornaérdekeltségi hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról 
szóló 26/2005.(XII.30.) sz. Kpvt rendeletének módosításáról szóló   
6/2010.(III.29.) önkormányzati rendeletét.  

 
 A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Budakalász Város területén a parkolás szabályainak betartása miatt 
szükségessé vált egyes intézkedésekről szóló …/2010. (….) sz. 
önkormányzati rendelet megalkotására 
63/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 
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Hegyvári János előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A parkolási rendelettel 
kapcsolatos előterjesztés volt már napirenden. Akkor a szakbizottság részéről 
elvárás volt, hogy a korábbi Tanító utcai várakozási tilalommal kapcsolatos 
paragrafusok kerüljenek jobban kimunkálásra. A képviselő-testület pedig 
felhatalmazta a polgármester urat, hogy a Bricostore által kért parkolóhely- 
engedmény ellentételezésére folytasson le a Bricostore-ral tárgyalásokat. 
Időközben életbe lépett egy olyan kormányrendelet, amely a kerékbilincselés 
szabályaira állapít meg új előírásokat, amelyet kötelezően be kellett építeni a mi 
parkolási rendeletünkbe, ezért a településfejlesztési bizottsági ülésen az 
előterjesztésünk az volt, hogy a módosítás elhalasztása indokolt, mert át kell 
dolgozni a rendeletet.  
A Bricostore áruház 1,5MFt értékben ajánlott fel az intézményeinknek a 
fejlesztéséhez az árukínálatából szabadon választott árucikkeket.  
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet egy teljesen új rendelet, amelynek a 
3. §-a foglalkozik a korábban említett Tanító utcai parkolási, várakozási 
tilalommal. Itt egy időkorlátot szabtunk, ami a tavasztól az ősz végéig terjedő 
időszak, amikor ott hatványozottan jelentkezik a parkolási probléma a parkot és 
a tavat használó közönség részéről.  
Az 5. § foglalkozik a Bricostore kérelmével kapcsolatban azzal, hogy 25 %-os 
eltérést engedélyezünk a kereskedelmi egységhez az OTÉK-ban 
megfogalmazott szükséges parkoló-számmal szemben.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést.  
 
Parlagi Endre polgármester: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta annak 
elfogadását.  
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: A Bricostore tulajdonképpen vásárlási 
lehetőséget biztosít 1,5MFt értékben?  
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, a megállapodás úgy szól, hogy a Bricostore 
az árukínálatából  1,5MFt-os keret erejéig árucikkeket biztosít. Megkérdeztük az 
intézményeket, hogy mire lenne szükségük.  
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Annyi megjegyzésem van, hogy az első 
alkalommal néhány tízezres tételt ajánlottak fel – ha jól emlékszem 200 db 
muskátlit -, s én javasoltam, hogy ezt tárgyaljuk tovább, mert hogy bőven 
nagyobb volumenű ellentételezést kérhetnénk. Ez magasabb, de úgy gondolom, 
hogy ennél még mindig többet el lehet érni.  
Polgármester úr már akkor is lehetetlennek találta a felvetésemet, amikor 
múltkor szóltam a muskátli ügyben, hogy ez nevetséges, s hogy kérjünk többet. 
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Érdekes módon sikerült többet elérni. 1,5 MFt-ot már fogtunk vele, de szerintem 
lehetne még pénzt fogni.  
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a beterjesztett rendeletalkotási javaslatot 
elfogadja, azt kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 3 nem szavazattal 
2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

7/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budakalász 
Város területén a parkolás szabályainak betartása miatt szükségessé vált 
egyes intézkedésekről szóló 7/2010. (III.29.) önkormányzati rendeletét. 

 
 A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 

4. Jelentés a nyilvános testületi ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  
60/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő:Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
 
Dr. Papp Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Összeállítottuk a 
képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatokat, és a végrehajtásuk 
iránt tett intézkedéseket pedig jelöltük. Minden bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, és módosító indítvány nem érkezett.  
Az alábbi határozati javaslatom terjesztem önök elé: Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja. 
 
Parlagi Endre polgármester:  Köszönöm. Kérdés? Hozzászólás? (Nincs) 
Akkor felteszem szavazásra a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint a 
képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. Aki 
ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Nem ehhez a napirendhez kapcsolódva, de elnézést 
kérek, mivel az első napirendnél az szmsz-nél engem meglepett az augusztus 31-
ének az elfogadása, visszakerestem az szmsz-ünkben és úgy van beleírva, hogy 
rendes ülés július 1. és augusztus 31-e között nem tervezhető. De akkor egy 
szavazást kérnék szépen még utólag arról, hogy a rendes testületi ülések nyári 
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szünetének utolsó napját, augusztus 20-át, javítsuk ki augusztus 30-ára, mert 
önök elfogadtak egy határozatot, hogy 31-én rendes ülést tartunk augusztusban. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a jegyző asszony javaslatával egyetért, az 
kérem szavazzon. Szavazás: 11 igen, 4 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 4 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

131/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 128/2010.(III.23.) 
számú határozatát úgy módosítja, hogy a rendes testületi ülések 2010. 
július 1-jétől augusztus 30-áig szünetelnek. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Nem szavaztunk a határozati javaslatunkról, 
amelyben elfogadjuk a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést. Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 11 igen, 4 
tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen  szavazattal 4 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

132/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülésen 
hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
5. Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 

66/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Másfél millió 
forint az az összeg, amelyet a költségvetési rendeletben a képviselő-testület 
jóváhagyott a települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére. A pályázat 
kritériumait és a felhívást az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza. A 
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kiküldött anyaggal összefüggésben egy módosító indítványt fogalmazott meg a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, amely a pályázati felhívás 
7. pontjában szereplő határidőt módosítja a benyújtás határideje tekintetében 
2010. április 1. és május 31. közötti intervallumra, valamint  a 8. pontban a 
pályázatok elbírálását a 2010. év júniusi rendes bizottsági ülésére rendeli tenni. 
Ezekkel a módosításokkal javasoljuk a képviselő-testületnek a pályázat kiírását.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Közben azért átgondoltam, hogy igaz, hogy 
előrehoztuk a határidőt, meg kisebb pénzre is lehet pályázni, de elképzelhető, 
hogy nem költjük el a keretet. Legyen egy olyan lehetőség, hogy ha marad pénz 
ezen a határidőn belül, akkor később is lehessen a maradék pénzre még pályázni 
– adjunk erre  is egy  határidőt -, ha abban az évben megvalósul az építkezés. 
Mert azért hoztuk előre a benyújtási határidőt, hogy ne ősszel bíráljuk el, akkor 
kezdjenek hozzá a munkához, de ha marad pénz, akkor ne az legyen, hogy 
elveszett a megszavazott pénz, hanem lehessen még később is benyújtani 
pályázatot. Rendeljünk hozzá valamilyen határidőt.  
 
Parlagi Endre polgármester: 2010. április 1-jétől május 31-éig lehet 
benyújtani a pályázatot és a településfejlesztési bizottság a júniusi ülésén hoz 
döntést.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Ha nem fogy el a teljes keret, akkor lehessen 
benyújtani augusztus 30-áig pályázatot, s akkor a bizottság a szeptemberi ülésen 
dönt.  
 
 Dr. Molnár Éva jegyző: De augusztus 30-áig, mettől meddig? Folyamatosan 
augusztus 30-áig? 
 
Dr. Novotny László képviselő: Igen. Akkor folyamatosan, ha nem fogyott el a 
keret. De akkor nyilvánosságra kell hoznunk, hogy elfogyott-e a keret vagy nem. 
 
Krunity Péter képviselő: Tavaly is ugyanaz a helyzet állt elő, hogy maradt 
vissza pénz az első körből, s akkor döntöttünk arról, hogy meghosszabbítjuk a 
pályázati lehetőséget. Véleményem szerint most nem kéne vele foglalkozni, 
azért mert eleve sajnos lecsökkent ez az összeg. A bírálatnál úgyis kiderül, hogy 
marad, vagy nem marad összeg. Ha nem maradt, akkor nem kell vele tovább 
foglalkozni. Amennyiben maradt összeg, akkor újra ki tudjuk írni a pályázatot 
ugyanazzal a módszerrel, ahogy tavaly is kiírtuk, a testületi ülésen ki lett 
hirdetve az új időpont, hogy meddig lehet pályázni a maradék összegre. 
 
Parlagi Endre polgármester: Én ezzel azért értek egyet, mert a bizottsági ülés 
megelőzi a testületi ülést. A testület, ha mégis marad pénz, akkor a június ülésen 
dönthet annak sorsáról.  
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Dr. Novotny László: Jó. Akkor visszavonom a javaslatomat. 
 
Parlagi Endre polgármester: Maradjunk az eredeti módosító indítványnál, hogy a 
pályázati felhívás 7. pontjában a pályázatok benyújtásának határideje: 2010. 
április 1.-május 31., a 8. pontban a pályázatok elbírálása: 2010. júniusi rendes 
bizottsági ülés van. Aki a módosítással egyetért, kérem, szavazzon. Szavazás: 15 
egyhangú igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

133/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
értékvédelmi pályázat pályázati felhívást elfogadja azzal, hogy a felhívás 
7. pontjában a pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 1.-május 
31.,  a 8. pontban a pályázatok elbírálásának időpontja a 2010 júniusi 
rendes bizottsági ülés. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármestere 

 
Parlagi Endre polgármester: Aki a Budakalász területén lévő helyi védettséget 
élvező épületek és építmények felújításának támogatására pályázat 
meghirdetését elfogadja a határozat mellékletében szereplő feltételekkel a 2010. 
évi költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig, azt kérem, szavazzon. 
Szavazás: 15 egyhangú igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, szavazattal 
egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász 
területén lévő helyi védettséget élvező épületek és építmények 
felújításának támogatására pályázatot hirdet meg, a határozat 
mellékletében foglalt feltételekkel a 2010. évi költségvetésben biztosított 
keretösszeg erejéig. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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1. Pályázat kiírója: Budakalász Város Önkormányzat  
 
2. Pályázat tárgya: Települési Értékvédelmi Támogatás - Budakalász 
 
3. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselőtestülete éves költségvetésében 

rendelkezési keretet biztosított a település helyi védett épületei és építményei 
felújításának támogatására. 

 
4. Pályázat formája: Nyílt eljárás. 
 
5. A támogatás igénylésére az jogosult, 

 akinek ingatlanja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a település építészeti örökségének helyi védelméről szóló 15/2005. (VII.18.) 
rendeletében (továbbiakban értékvédelmi rendelet) I. vagy II. védettségi 
kategóriájú minősítéssel szerepel,  

 aki a helyi védett ingatlanja értékkataszterben védett elemeit kívánja 
felújítani, az értékvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően, 

 aki a pályázati felhívás mellékletét képező támogatási megállapodás 
feltételeit elfogadja. 

 
6. A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell: 

 értékvédelmi támogatás iránti kérelmet, az igényelt összeg megadásával 
 a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést, amelyből az értékvédelmi 

rendelet 23. § (3) pontja szerinti értékkülönbözet megállapítható 
 két tanúval hitelesített nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kik az ingatlan 

tulajdonosai, illetve ha nem a kérelmező a tulajdonos, abban az esetben 
az ingatlan tulajdonosának az építéshez hozzájáruló nyilatkozatát 

 fotódokumentációt a jelenlegi állapotról 
 ha nem építési engedély-köteles a beavatkozás, abban az esetben 

szöveges leírást az elvégezni kívánt építési tevékenységről a homlokzati 
színek kódszerű megjelölésével 

 ha építési engedély-köteles a beavatkozás, abban az esetben az építési 
dokumentáció két példányát, és igazolást arról, hogy az engedélyezési 
eljárás megindult 

 
7. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 1-jétől május 31-éig. 
 
8. A benyújtott pályázatokat Budakalász Város Önkormányzatának 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el, az elbírálás 
folyamatos, a beérkezett pályázatot a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság a soron következő 2010 júniusi rendes ülésén tárgyalja.  

 
9. Eljárása során a bizottság vizsgálja: 
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 Az épület elhelyezkedését, megjelenését, a benyújtott terveket, az 
értékvédelmi rendeletnek és mellékleteinek történő megfelelést, és a 
rendelkezésre álló keretösszeget. 

 
10. A kérelem kedvező elbírálása esetén Budakalász Város Önkormányzatának 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága dönt a támogatás 
mértékéről, melynek összege a felújítás költségének legfeljebb 50%-a, de 
maximum 300.000 Ft lehet. 

 
11. A Képviselő-testület által a pályázatra biztosított keret a 2010-es évben 

1.500.000.- Ft. 
 

12. A pályázat utófinanszírozású, az odaítélt támogatás összege a munka elkészültét 
követően a számlák bemutatása, és a főépítész nyilatkozata - arra vonatkozóan, 
hogy a felújítás a megállapodásban foglaltak szerint készült – alapján a 
támogatási összeg kifizethető 

 
13. Budakalász Város Önkormányzata a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság határozatát követő 15 napon belül, illetve abban az időpontban, mikor 
az alábbiakban felsorolt dokumentumok a hivatal rendelkezésére állnak; 
támogatási megállapodást köt a kérelmezővel. A megállapodáshoz csatolni kell: 

 Építési engedély, vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetén a 
jogerős építési engedély határozat másolatát, (Építési engedélyhez kötött 
tevékenység támogatása esetén a támogatási szerződés megkötésének 
feltétele a jogerős építési engedély megléte.) 

 
14. A pályázatokat Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottságához (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) címezve kell az 
Önkormányzatnál benyújtani. 

 
Budakalász, 2010. március  

Parlagi Endre 

polgármester 

 
  
 

6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 
tervének elfogadására 
67/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:Parlagi Endre polgármester 
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Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 
 
Nagy Zsolt aljegyző, az előterjesztés előkészítője: Tisztelt Képviselő-testület! 
A közbeszerzésekről szóló törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott 
ajánlatkérőknek, így a mi önkormányzatunk minden április 17-éig közbeszerzési 
tervet kell elfogadnia és ezt közzé kell tennie. A közbeszerzési tervben fel kell 
sorolni a már tárgyévben megindított közbeszerzéseket, és a későbbiekben 
megindítani szándékozott közbeszerzéseket is. A tájékoztatónak nincs kötött 
formája. Az önök előtt lévő anyag általánosan elfogadott és a közbeszerzési 
tanács állásfoglalásával jóváhagyott forma. A táblázatba lehet, hogy kicsit 
többet tettünk be annál, mint amennyit egyáltalán képesek leszünk az év 
folyamán közbeszerezni. Végül is ez közbeszerzési kötelezettséget nem von 
maga után, tehát benne lehet tájékoztató jelleggel.  
Az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési tervet a településfejlesztési 
bizottság egy ponttal kiegészítette, mégpedig a szennyvízcsatorna építésével az 
építési beruházásoknál. Az irányadó eljárásrend: „nemzeti értékhatár”, 
„egyszerű eljárás keretében” júliusi tervezett határidővel kerül megvalósításra. 
Ehhez természetesen hozzátartozna a szolgáltatások között is még egy pont: 
pályázatírói tevékenység, mert a csatorna megvalósítására csak akkor van 
lehetőségünk, ha pályázati úton erre pénzt nyerünk valamilyen forrásból. Ehhez 
viszont kell egy pályázatíró, aki általában a beruházási összeg 2-3-4 %-áért 
szokott dolgozni. Ez már mindenképpen meghaladná a beruházási értékhatárt. 
Ez a csatornaépítési beruházásnak a vonzata. Ezzel tehát ki kellene egészíteni a 
szolgáltatási pontot.  
Még az építési beruházásokra visszatérve park területek építésével kellene 
kiegészítenünk. 
 
Parlagi Endre polgármester: A pályáztatásnál milyen ismérvek vannak a 
fejlécben? Nevezzük meg, hogy mi tartozik még ide. Egyszerű eljárás, nemzeti 
értékhatár. Időpont? 
 
Nagy Zsolt aljegyző:  Időpont: az elsőt áprilisra tervezzük, és utána 
folyamatosan. 
 
Parlagi Endre polgármester: A hivatali felelős? 
 
Nagy Zsolt aljegyző:  A hivatali felelős Homor István. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A pályázatírói tevékenységbe beletartozik a 
projektmenedzsment meg a pályázati lebonyolítás? Nem biztos. Ha a 
folyamatban lévő két-három pályázatunkat nézzük, akkor az messze átlépi ezt a 
határt. Előre kell terveznünk,  jobb beletenni, minthogy kimaradjon. 
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Nagy Zsolt aljegyző:  Ez kiírás kérdése. Láttam már nagyon sok olyan építési 
beruházást, ahol a projektmenedzsment benne volt a kiírásban. Láttam olyan 
pályázatírói tevékenységről szóló kiírást is, ahol a projektmenedzsment a 
pályázatíráshoz tartozott.  
 
Parlagi Endre polgármester: Vegyük bele, mert konkrétan látjuk a tartalmat és 
az összeget. 
Tehát akkor három sorral bővülne a táblázat. Kinek van további észrevétele?  
(Nincs.) 
 Aki a módosított teljes közbeszerzési tervet elfogadja, azt kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

135/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező, Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi 
közbeszerzési tervét azzal, hogy az építési beruházások tárgykör két 
sorral, a 6. „szennyvízcsatorna építése” és a 7. „zöldfelületek építése” 
sorral, míg a szolgáltatások tárgykör 7. „pályázatírói tevékenység” sorral 
egészül ki. 
Határidő: 2010. április 15.  
Felelős:  polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzatának  

 
2010. évi  

 
közbeszerzési terve 

 
 
 

Ssz. 
 

A tervezett közbeszerzési 
eljárás tárgya 

MEGJEGYZÉS 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Tervezett 
időpont 

Hivatali felelős 

 Építési beruházások      

1 Óvoda építése  
Nemzeti  

értékhatár 
Általános  
egyszerű 

február Homor István 

2 Óvoda udvar építése  
Nemzeti  

értékhatár 
Általános  
egyszerű 

április Homor István 

3 
Belterületi aszfalt utak építése, 
felújítása 

Az év folyamán több eljárás 
kiírása várható 

Nemzeti  
értékhatár 

Általános egyszerű április Homor István 

4 Támfalak építése  
Nemzeti  

értékhatár 
Általános egyszerű április Homor István 

5 
Épületek energetikai 
korszerűsítése 

 
Nemzeti  

értékhatár 
Egyszerű eljárás június Homor István 
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Ssz. 
 

A tervezett közbeszerzési 
eljárás tárgya 

MEGJEGYZÉS 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Tervezett 
időpont 

Hivatali felelős 

6 Szennyvízcsatorna építése  
Nemzeti 

értékhatár 
Egyszerű eljárás július Homor István 

7 Zöldfelületek fejlesztése, építése  
Nemzeti 

 értékhatár 
Egyszerű eljárás április Homor István 

 Szolgáltatások      

1 Egészségház tervezése  
Nemzeti  

értékhatár 
Egyszerű eljárás június Homor István 

2 Hivatalszervezés  
Nemzeti  

értékhatár 
Egyszerű eljárás március Nagy Zsolt 

3 Belterületi utak, járdák tervezése 
Az év folyamán több eljárás 

kiírása várható 
Nemzeti  

értékhatár 
Egyszerű eljárás május Homor István 

4 
Árvízvédelmi létesítmények 
tervezése 

 
Nemzeti  

értékhatár 
Egyszerű eljárás június Homor István 

5 Parkok, zöldterületek tervezése 
Az év folyamán több eljárás 

kiírása várható 
Nemzeti  

értékhatár 
Egyszerű eljárás március 

Homor István, Fetterné 
Ferenczy Beatrix 

6  Támfalak tervezése  
Nemzeti  

értékhatár 
Egyszerű eljárás június Homor István 

7. Pályázatírói tevékenység 
Az év folyamán több eljárás 

kiírása várható 
Nemzeti 

értékhatár 
Egyszerű eljárás április Homor István 

 Árubeszerzések      

1 
 
Terület megvásárlása 

Az év folyamán több eljárás 
kiírása várható 

Nemzeti  
értékhatár 

Általános  
egyszerű 

május Orosz György 

2 Óvoda felszerelések  
Nemzeti  

értékhatár 
Általános  
egyszerű 

június Homor István 

3 Utalványok beszerzése  Nemzeti értéhatár Általános egyszerű április Balsai Judit 

 
 

7. Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetésére 
64/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Egy visszatérő 
pályázati kiírást tarthatnak a kezükben. Azt javasoljuk, hogy május 31-éig 
lehessen benyújtani a szokásoknak megfelelően a „Szép kert, gondozott 
környezet” pályázatot. Ezt szakértőkből álló zsűri 2010 októberéig fogja majd 
folyamatosan zsűrizni. Arra teszünk indítványt, hogy a képviselő-testület írja ki 
ezt a pályázatot és fogadja el a mellékletben szereplő versenyfelhívást.  
 
Rogán László képviselő: Van itt egy mondat, amit nem tudok, hogy miért 
került bele az előterjesztésbe: „Az elmúlt évek tapasztalatait is figyelembe véve 
javasoljuk, hogy az „utca, utcarészek, közterek továbbá kegyeleti helyek és 
parkok” kategória ne kerüljön meghirdetésre.” Miért vettük ki ezeket? Volt 
valamilyen negatív tapasztalat? Lehetnek olyan utcarészek Budakalászon, 
amelyeket az ott lakók gondozhatnak, esetleg jelentkezhetnek rá.  
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, de nem emlékszem rá, hogy pályázott volna 
valaki utcarész rendben tartása kapcsán.  
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Rogán László képviselő: De akkor a lehetőséget nem adjuk meg. Ha pedig nem 
pályáztak még, akkor amúgy sincs jelentősége, hogy benne marad. Csak egy 
kérdés volt, mi a motiváció, miért vesszük ki. 
 
Parlagi Endre polgármester: Nyilván a tapasztalatok alapján gondolta úgy az 
előterjesztő, hogy ez maradjon ki belőle. Ha módosító indítványként az 
gondolja, hogy tegyük vissza, akkor tegyük vissza. 
 
Rogán László képviselő: Tegyük vissza, polgármester úr.  
 
Parlagi Endre polgármester: Hogy szól az ön javaslata? 
 
Rogán László képviselő: Az elmúlt év tapasztalatait is figyelembe véve 
javasoljuk, hogy az „utca, utcarészek, közterület továbbá kegyeleti helyek és 
parkok” kategória  kerüljön bele  5. pontként a versenyfelhívásba. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Valószínűleg valami félreértés volt, mert a 
bírálati lapon a 6-os szöveget nem javasoltuk. Azért nem javasoltuk, mert csak 
azonos pontszám esetén részesüljön előnyben az, aki az elmúlt években 
díjazásban nem részesült. Ne azért kapjon csak külön tíz pontot valaki, mert az 
elmúlt években díjazásban nem részesült.  
 
Parlagi Endre polgármester: Erről is fogunk beszélni, de most 5. pontként 
bekerül az, ami korábban benne volt, de most kikerült. Tehát az „utca, 
utcarészek, közterület továbbá kegyeleti helyek és parkok” is pályázhatnak. Aki 
ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 14 igen, 1 tartózkodás 
 
 
Dr. Novotny László képviselő: A 6. bírálati pont az ellentmond annak, amit 
egyáltalán megszavaztunk. Azt mondtuk, hogy ne kapjon azért külön pontot 
valaki, mert díjazásban nem részesült tavaly. Azonos pontszám esetén ő részesül 
előnyben, de ha nem azonos a pontszám, akkor azért ne kapjon külön 10 pontot, 
mert akkor olyanok nem fognak indulni általában, akik már egyszer díjazásban 
részesültek, szóval ne kedvetlenítsük el őket. A 6-os szempontot én kivenném 
belőle.  
 

Ercsényi Tiborné képviselő asszony kiment az ülésről. A jelenlévő képviselők 
száma: 14 fő 

   
Parlagi Endre polgármester: Tehát akkor a módosító indítvány úgy szól, hogy 
a bírálati lapon a 6. pont kimarad ezzel a mondattal, hogy „a pályázaton az 
elmúlt években díjazásban nem részesült, az maximum 10 pont”-ot kap. 
Helyette az legyen a bírálati szempontban, hogy „Az elbírálásnál azonos 



 28

  2010 

pontszám esetén előnyt élveznek azok a pályázók, akik az elmúlt években még 
nem kaptak díjat.” Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 14 
egyhangú igen  
 
Aki az elfogadott módosító indítványokkal kiegészítve elfogadja a határozati 
javaslatot, amely szerint a képviselő-testület ebben az évben is meghirdeti a 
„Szép kert, gondozott környezet” pályázatot, a mellékletet képező pályázati 
kiírást, a jelentkezési lapot és a bírálati szempontokat a módosításokkal 
elfogadja. Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 14 egyhangú igen   
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

136/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Képviselő-testülete 2010. évben meghirdeti a „Szép 
kert, gondozott környezet” pályázatot.  
A Képviselő testület a határozat mellékletét képező pályázati kiírást, 
jelentkezési lapot és a bírálati szempontokat az alábbi módosításokkal 
fogadja el: 
- A versenyfelhívás 5. ponttal „utca, utcarészek, közterület, továbbá 

kegyeleti helyek és parkok” kategóriával egészül ki. 
- A pályázat bírálati lapjának 6. pontja helyébe „Az elbírálásnál azonos 

pontszám esetén előnyt élveznek azok a pályázók, akik az elmúlt 
években még nem kaptak díjat” szöveg kerül. 

Határidő: meghirdetésre 2010. április 1. 
Felelős: polgármester 

 
 

Versenyfelhívás 
 
 
„Szép kert, gondozott környezet”                                                               

 

A pályázat elsősorban azoknak biztosítson nyilvános elismerést, akik 
lakókörnyezetük közterületein és az onnan látható kertekben, balkonokon, 
teraszokon stb. kultúrált és magas színvonalú zöldterületeket hoztak létre, 
gondozásukat saját és mindannyiunk örömére végzik.  

Cél a kulturált, környezetbarát, gyommentes és virágos porták kialakításának 
elősegítése. 
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A pályázók lehetnek magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények, 

vállalkozók egyénenként, vagy csoportosan az alábbi kategóriákban: 

1. családi ház és környezete 
2. társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete 
3. intézmények és környezetük 
4. ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük 
5. utca, utcarészek, közterület, továbbá kegyeleti helyek és parkok 

A legszebb környezetett kialakítókat emléktáblákkal, vásárlási utalványban és 

elismerő oklevélben részesítjük. A díjazottak nevét megjelentetjük a helyi 

újságban a versenyen indulóknak  bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi 

médiákban. 

Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket mozgalmunkban.  
Az elbírálásnál azonos pontszám esetén előnyt élveznek azok a pályázók, 

akik az elmúlt években még nem kaptak díjat. 

 
Jelentkezési lapot a bírálati szempontokkal együtt az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának portáján lehet átvenni, letölthető www.budakalasz.hu  
honlapról.   
 

 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
MÁJUS 31. 

 
A verseny kiírója: 

Budakalász Város Önkormányzata 
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Budakalász Város Polgármesteri Hivatal 
2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
Sorszám: 

Tel.: 06-26-340-266, Fax: 06-26-340-49  

 
 
 
 

J E L E N T K E Z É S I L A P 

 
 
 
Alulírott ………………………………………………. bejelentem, hogy a 

Versenyfelhívásnak megfelelően részt kívánunk venni  

a „Szép kert, gondozott környezet” 2010. évi környezetszépítő versenyen. 

 

Ingatlan címe: ………………………………………… 
Pályázó neve:………………………………………… 
Telefonszáma: …………………………………..…… 
Dátum: 2010. ………………………………………. 
 
 
 

……………………………….. 
                                                                    aláírás 

 
 

 
JELENTKEZÉSI 

 HATÁRIDŐ: 2010. Május 31. 
 

Bírálati szempontok 
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1.Az ingatlan zöldterületek-felületek minősége, gondozottsága :elő-, utcakertek, 
épülethomlokzatok szépítése, virágosítása: 
Az ingatlanhoz tartozó zöldterületek, zöldfelületek állapota, melyen belül a 
növényzet (fák, cserjék, örökzöldek, évelők, rózsák, egynyáriak) egészségét, 
gondozottságát, életkörülményeit kell értékelni.  
 
2. A kiültetett növények minősége, színek, formák harmóniája 
A kiültetett növények milyenségét (fajra, fajtára jellemző állapotát), a színek, a 
formák kapcsolatát, esztétikai értékét, szín- és formagazdagságát, az ültetett 
növények állapotát, társítását  értékeljük.   

3.Harmonikus  kapcsolatuk a közterülettel, az épített környezettel  
Ökológiai kapcsolatait  a környezettel, az otthonos jellemző fajok és telepített 
társaikhoz való  viszonyát, harmóniáját az épületekkel, építményekkel.  
 
4. A  fák, örökzöldek, cserjék évelők állapota  
A lakóingatlan és a vele határos közterületen lévő fák, örökzöldek, cserjék 
ápoltsága, valamint az új telepítések és  azoknak  állapotát kell értékelni. 
 
5.Az ingatlan  kertjének és környezetének  tisztasága,  gyomirtás 
 Az ingatlan, valamint a telek mentén húzódó közterület tisztasági állapota. (Ide 
sorolandó még a vízelvezető árkok karbantartása is.)  A gyommentesség 
állapota. 

6. Újonnan pályázók  
Minél több kerttulajdonos példamutató munkájának elismerése és közkinccsé 
tétele. 

A versenyre jelentkezők bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi.  

A bírálat alapján Budakalász Önkormányzata által felajánlott díjakkal 
jutalmazzuk a legjobbakat. (Emléktábla, oklevél, ajándékutalvány ) 
 
 

 
 
 
 
 

BÍRÁLATI LAP 
 
 

A 2010. évi „Szép kert, gondozott környezet” versenyen részt vevő 
 

Ingatlan címe: ……………………….........  
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Pályázó neve :…………… Tel.: ……………… ………. 
Zsűrizésben részt vevők neve, telefonszáma: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
 

Bírálati szempontok Pontszám 

1. Az ingatlan zöldterületek-felületek minősége, gondozottsága :elő-, 
utcakertek, épülethomlokzatok szépítése, virágosítása, (max. 10 pont) 
Szöveges értékelés: 
 

 

2. A kiültetett növények minősége, színek, formák harmóniája (max. 10 
pont) 
Szöveges értékelés: 
 

 

3. Harmonikus  kapcsolatuk a közterülettel, az épített környezettel, (max. 
10 pont) 
Szöveges értékelés: 
 

 

4 A fák, örökzöldek, cserjék, évelők állapota (max. 10 pont) 
 Szöveges értékelés: 
 

 

5. Az ingatlan  kertjének és környezetének  tisztasága, gyomirtás (max. 
10 pont)  
Szöveges értékelés: 
 

 

6. Az elbírálásnál azonos pontszám esetén előnyt élveznek azok a 
pályázók, akik az elmúlt években még nem kaptak díjat.  
 
 

 

Összes pontszám (max.50)  

Dátum: …………………………… Bírálók aláírása:  
…………………………………………                    
 

8. Javaslat a 2010. januári és februári hónapokban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kiemelt 
pályázatokon történő indulás lehetőségére  
68/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 



 33

 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Egy elég vaskos 
anyag tartalmazza azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeket kollégáim 
áttekintettek. Ezzel összefüggésben a múlt héten megtartott képviselő-testületi 
ülésen a TÁMOP pályázattal kapcsolatosan már jó néhány döntés megszületett. 
Kezdem akkor ezzel. Egy előterjesztés kiegészítést küldtünk ki tegnap, amelyet 
az OKSB a mai rendes testületi ülést megelőzően véleményezett. Ez tartalmazza 
tulajdonképpen az oktatásfejlesztési pályázatnak a különböző részelemeit, 
amelyekben még döntést kell hozni. Azokat mondom, amelyek a korábbi 
döntések alapján tisztázásra szorultak.  
Volt egy előkérdés, hogy mekkora összeggel kell ez évben az önkormányzatnak 
előfinanszírozni ezt a pályázatot. A 8MFt elegendőnek tűnik a lehívható 
előleggel, tehát ettől függetlenül pályázhatunk akár 50MFt-ra is, ezt az 
indítványt fogjuk egyébként előterjeszteni. A konkrét programokat az 
intézmények lebontva megadták, ezt az előterjesztés határozati javaslata 
elfogadási célzattal tartalmazza. Meg kell azért jegyezni, hogy elsősorban az 
intézményeknek kell szolgáltatni azt a szakmai tartalmat, ami alapján a gesztor 
ÁMK képes lesz majd összefogni ezeket az egyébként nagy ívű és fontos  
programokat. A Csobánkai Általános Iskola programjai is fel vannak már 
tüntetve az előterjesztésben.  
A második határozati javaslat a TÁMOP ügyben arra irányul, hogy a 
polgármester úr kapjon felhatalmazást a beadásra azzal a visszatérő klauzulával, 
hogy amennyiben menet közben szükséges változtatás, vagy módosítás, úgy az 
oktatási bizottság elnökének bevonásával ezt joga legyen megtenni.  
 

Ercsényi Tiborné képviselő asszony visszajött az ülésterembe. 
A jelenlévő képviselők száma: 15 fő. 

 
Parlagi Endre polgármester: Van egy tisztázandó kérdés, amelyet a műszaki 
irodavezetőtől kérdezek: „Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a 
bezárt dögkutak rekultiválásra kerültek-e”. 
 
Hegyvári János műszaki irodavezető: Nem került rekultiválásra, de már kb. öt 
vagy hat éve nem használjuk. Minden bizottságnak az volt a javaslata, hogy ezt 
a rekultivációt végezzük el. A Beruházási osztály, amely a pályázatok 
előkészítésével foglalkozik, már megkezdte ennek a pályázatnak a kimunkálását.  
 
Parlagi Endre polgármester: Nagyon sok határozati javaslat van. Kérdés? 
Hozzászólás? 
 

Ercsényi Tiborné visszajött a terembe. A jelenlévő képviselők száma: 15 fő. 
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Parlagi Endre polgármester: Sok határozati javaslat van. Kérdés, hozzászólás 
van-e? (Nincs.) Az 1. határozati javaslat szerint a Képviselő-testület a 2010. 
januári és februári hónapokban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót elfogadja. Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 15 
egyhangú igen  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

137/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. januári és 
februári hónapokban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Parlagi Endre polgármester: A 2. számú határozati javaslathoz képest 
módosító indítvány van, amelyik úgy szól, hogy az „Ivóvízminőség javítása 
konstrukcióhoz” című pályázaton történő indulás lehetőségét vizsgálja meg a 
képviselő-testület és csak ezt követően dönt a pályázaton való indulásról. Aki 
ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 15 egyhangú igen 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

138/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a „KEOP-2009-1.3.0 – Ivóvízminőség javítása 
konstrukcióhoz”  című pályázaton történő indulás lehetőségét vizsgáltassa 
meg, és csak ezt követően dönt a pályázaton való indulásról.  
Határidő: 2010. május 15. 
Felelős: Polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 3. számú határozati javaslat a 
szennyvízelvezetésről és -tisztításról szól. Szintén kidolgozzuk ennek a 
feltételeit, és ha lehetséges, a költségvetést készítsük elő, és az adatok alapján a 
soron következő ülésen dönt a képviselő-testület ténylegesen a pályázaton való 
indulásról, és a pénzügyi fedezet biztosításáról. Erről a határozati javaslatról a 
képviselő-testület a közmeghallgatás előtti rendkívüli ülésen döntött, ezt akkor 
megszavaztuk.  
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A 4. határozati javaslat a házi segítségnyújtás fejlesztéséről szól, aminek a 
tartalma lényegében ugyanaz, hogy az indulás feltételeit dolgozzuk ki, és az 
adatok alapján döntünk a pályázaton való indulásról. Aki ezzel egyetért, azt 
kérem, szavazzon. Szavazás: 15 egyhangú igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

139/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a „TÁMOP-5.4.3-10/1 KMR – Házi segítségnyújtás 
fejlesztése”  című pályázaton történő indulás feltételeit dolgoztassa ki, 
határozzon meg célcsoportot és lehetséges költségvetést készíttesse elő.  
A Képviselő-testület ezen adatok alapján a soron következő rendes ülésen 
dönt a pályázaton való indulásról, valamint a pénzügyi fedezet 
biztosításáról.  
Határidő: soron következő rendes Képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester 

 
Parlagi Endre polgármester:   A következő a 6. határozati javaslat. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: A 6. határozati javaslat a „Települési hulladéklerakók 
rekultivációja” című pályázaton történő indulásról szól, de szerintem itt ez azért 
nem kell, mert a képviselő-testület a dögkút rekultivációját szavazza meg. 
 
Parlagi Endre polgármester: Tehát a dögkutunk rekultivációja érdekében 
megvizsgáljuk, hogy a pályázaton tudunk-e indulni, s ennek a feltételeit 
dolgozzuk ki, és készítsük el ennek a költségvetés-tervezetét. Aki ezzel egyetért, 
azt kérem, szavazzon. Szavazás: 15 egyhangú igen   
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

140/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a dögkút rekultivációja érdekében 
pályázaton történő indulás feltételeit, és készíttesse el ennek a 
költségvetés-tervezetét.  
A Képviselő-testület ezen adatok alapján a soron következő rendes ülésen 
dönt a pályázaton való indulásról, valamint a pénzügyi fedezet 
biztosításáról.  
Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: Polgármester 
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Parlagi Endre polgármester: A követkekző határozati javaslat úgy szól, hogy 
a „TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán 
kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázaton indulunk, 
mégpedig intézményenként több témában. Benne szerepel a Kalász Suli, a 
Szentistvántelepi Általános Iskola, a Nyitnikék Óvoda, a Telepi Óvoda, és a 
Csobánkai Általános Iskola programja, mint kötelező, társult, nem budakalászi 
intézménynek a bekapcsolása. Aki a határozatban szereplő  javaslatokat 
elfogadja, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 15 egyhangú igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

141/2010.(III.23.) Kt. határozat 
1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TÁMOP-
3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása” kódjelű pályázat tartalmát az 
alábbi szakmai programokkal elfogadja. 

 

Kalász Suli programjai 
 
Tartalom 
 

Résztvevők 

„Olvasni jó” mozgalom - TÉMANAP 100 gyerek 
Kézműves projektnap (Luca nap) 
TÉMANAP 

Minden tanuló 

Busójárás 
TÉMANAP 

Minden lakos 

Tavaszünnep 
Húsvétkor 
TÉMANAP 

Minden tanuló 

Csoportos színházlátogatás 
(Havi szakkör) 

3 – 8 osztály 

Csoportos színházlátogatás 1 – 2 osztály 
Néptánc 20 tanuló 
Drámanap 
TÉMANAP 

2 x 7 – 8 osztály 

Újságíró szakkör (tehetséggondozás) Minden tanuló 
Élőzene énekórákon Minden tanuló 
Úszásoktatás 2 x 15 fő 
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Idegen nyelv oktatás – nyelvi labor 2 x 15 fő 
Színjátszókor  
Idegen nyelvi képzés  
Kézműves tábor  
 
Szentistvántelepi Általános Iskola programjai 
 
Tartalom Résztvevők 
Kézműves foglalkozások Napközis gyerekek kb.20 fő 
Színházi nevelési program 350 fő 
Múzeumpedagógiai órák 350 fő –minden tanuló  
Idegen nyelvi képzés  

 

Nyitnikék Óvoda programjai 
 

Tartalom Résztvevők 
Helyismereti program 2+2+3 csoport 
Színházi program 7 csoport 
Néphagyományőrzés 7 csoport 
Könyvtári órák 7 csoport 
Szüreti mulatság 8*25 fő 
 

Telepi Óvoda programjai 
 

Tartalom Résztvevők 
Néptánc 2*25 fő 
Kézműves foglalkozás 8*25 fő 
Színház 8*25 fő 
Koncert 8*25 fő 
Helyismeret  2*25 fő 
Könyvtári órák 2*25 fő 
Sportnap 8*25 fő 

 

Csobánkai Általános Iskola programjai 
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Tartalom Résztvevők 
Táncház Partner szolgáltatja 
Kézműves foglalkozás Partner szolgáltatja 
Hagyományőrző témaház Partner szolgáltatja 
 
 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR 
pályázat jelenleg előkészítés alatt áll, amelynek következtében előfordulhat 
valamely projektelem módosulása, vagy meghiúsulása. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására azzal, hogy az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság elnökének véleményét kikérve a szakmai 
tartalomtól indokolt esetben eltérjen, azt módosítsa, bővítse, avagy egyes 
projektelemet célszerűségi szempontból indokolt esetben elhagyjon. 
 
 
3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR pályázat 
költségeit a 2010. évi költségvetés pályázati kerete terhére 8 millió forint erejéig 
előfinanszírozza. A Képviselő-testület a 2011. évre eső, előlegezendő 
költségeket a 2011. évre szóló költségvetési rendeletében elkülönítetten 
biztosítja. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az elfogadott szakmai 
tartalom alapján - a maximális támogatási összeg, 50 millió forint 
megpályázására és lehívására 100 százalékos támogatási intenzitás mellett.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

9. Javaslat a felülvizsgált és átdolgozott Önkormányzati Minőségirányítási 
Program (ÖMIP) elfogadására 
70/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsa előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzati 
Minőségirányítási Program módosításáráról, felülvizsgálatáról még az elmúlt év 
februárjában döntött a képviselő-testület. Az Önkormányzati Minőségirányítási 
Program az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények ellenőrzési és 
értékelési programja, melyet 2004-ben alkotott meg a képviselő-testület és 
hagyott jóvá. 2009 februárjában a képviselő-testület a Qualy-Co Kft.-t 
hatalmazta fel arra, hogy ezt a módosítást elvégezze. A Qualy-Co Kft. által 
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felkért közoktatási szakértő - Hosszú Tibor úr - az intézményvezetőkkel, ill. a 
hivatal munkatársaival is többször egyeztetett. Elemezve a 2004-ben 
megalkotott Önkormányzati Minőségirányítási Programot, ill. javaslatot téve a 
módosítására, alkotta meg az előterjesztés mellékletét képező felülvizsgált 
dokumentumot. Ennek a dokumentumnak az elemei az ellenőrzési és az  
értékelési terv, amely tartalmazza mind a tanügy-igazgatási dokumentumot, a 
szakmai eredményesség vizsgálatát, az intézmények költséghatékonyság 
vizsgálatát a normatíva ellenőrzéseken keresztül. Tartalmazza a partneri 
elégedettséget, a vezetői teljesítményértékeléseket, ill. az intézmények 
humánerőforrás-gazdálkodását. Ezek az ellenőrzési tervek 5-6 évre szólnak. 
Újítás, hogy a vezetői ciklusokhoz igazítottak az ellenőrzési, ill. értékelési 
programok.  
Alapjaiban a cél- és feladatrendszere ennek a dokumentumnak nem változott, 
hiszen a jogszabályi változások 2004 óta ezt nem tették szükségessé. A 
prioritások, ill. az ellenőrzési tervnek a frissítése, aktualizálása volt szükséges. 
Hosszú Tibor szakértő úr az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági ülésen 
személyesen is elmondta a dokumentum vizsgálatával kapcsolatos észrevételeit 
és elfogadásra javasolta a dokumentumot.  
Az OKSB megvitatta az előterjesztést mind az intézményvezetőkkel, mind a 
szakértővel egyetértésben, és egyhangú 5 igen szavazattal javasolja a képviselő-
testületnek e felülvizsgált dokumentum jóváhagyását. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Aki egyetért a 
beterjesztett határozati javaslattal, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 15 egyhangú 
igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

142/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Qualy-Co Kft. 
által felülvizsgált és az intézményvezetőkkel történt egyeztetés során 
átdolgozott, a 2010-2016. évre vonatkozó, a határozat mellékletét képező 
Önkormányzati Minőségirányítási Programot  (ÖMIP) elfogadja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjéről hozott döntés 

felülvizsgálatára   
71/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 
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Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! 2010 januári ülésükön 
döntöttek arról, hogy a tízezer lakosságszám feletti települések számára kötelező 
hajléktalanok nappali melegedőjét a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
szervezetével közösen létrehozzák a Lenfonó gyártelep egyik kis irodájában. 
Több egyeztetést tartottunk úgy a Vöröskereszttel, mint a Tisztiorvosi 
Szolgálattal, s rá kellett döbbennünk arra, hogy az ez évi  költségvetésünkben 
rendelkezésre álló 2,5MFt-os összeg ennek az épületnek az átalakítására nem 
elegendő.  
Új helyszínt kellett keresnünk, amely a szakhatósági elvárásoknak jobban 
megfelel, és a költségkeretünkbe beleférünk. Kizárásos alapon - más ekkora 
épületünk erre nincsen - a Szentendrei  út 24. szám alatt található, Enerbau 
irodák mellett tettük le a voksunkat. Ez a helyiség mind a Vöröskeresztnek, 
mind a Tisztiorvosi Szolgálatnak megfelel. Jelen pillanatban ezek az irodák 
üresek. Időnként, nagyon időszakosan vannak kiadva tárolásra, gyakorlatilag a 
bevételünk belőle minimális.  
A mellékelt határozati javaslat arról szól, hogy visszavonjuk a 33/2010.(I.26.) 
Kt. határozatot, valamint az új helyszínt kijelöljük. Az új helyszínnek van még 
egy előnye. A hajléktalanok nappali melegedője mellett létre lehet benne hozni a 
hajléktalanok éjjeli menedékhelyét is. Komplex hajléktalan ellátást tudunk 
biztosítani. Ez különösen téli időszakban lényeges, hiszen a nappali melegedő 
kötelező nyitva tartási ideje napi 6 óra. Ebben az esetben az általam javasolt 
konstrukció szerint a két intézményt egy épületen belül meg tudnánk valósítani. 
A későbbiek folyamán egy feladat ellátási szerződést kellene kötnünk a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével is. 
 

Tolonics István képviselő megérkezett. A jelenlévő képviselők száma: 16 fő 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Nagy örömmel hallottam, hogy nemcsak nappali, 
hanem éjszakai menedéket is tudunk biztosítani. Remélhetőleg ősztől, hiszen 
most már itt a jó idő. Sajnos idén egy nagyon szomorú eset történt az egyik 
hajléktalanunkkal, akinek az érdekében Major Edével kértük is a polgármester 
urat, hogy valamit próbáljunk meg tenni. Annyi ideig húzódik ez a dolog, hogy 
az egyikük sajnos már meghalt. Reméljük, hogy azért ilyen szomorú események 
a jövőben nem következnek be, és tényleg minél előbb megtörténik ennek a 
hajléktalan ellátó helynek az átadása.  
 
Parlagi Endre polgármester: Csakhogy az említett szomorú esetet tisztázzuk. 
Az érintett személyt az orvosi rendelő alatt lévő pincéből szedtük elő. Onnan  
nem tiltottuk ki. Ittas állapotban oda befeküdt a vízbe. Tóth Irén doktornővel 
együtt szedtük ki őt már kétoldali tüdőgyulladással és hívtuk ki a mentőt, és 
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vittük kórházba. Önmagáért mindenki tartozik valamilyen felelősséggel, és ezt 
követően a család és a környezete. Azt gondolom, ha az éjszakai szállást is 
megoldjuk 8-10 embernek, ezzel tényleg el tudjuk kerülni az ilyen szomorú 
eseteket.  
 
További kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Nem olvasom fel az összes határozati 
javaslatot. A lényeg az, hogy a helyszín változott, a Vöröskereszttel továbbra is 
együttműködünk. 2,5MFt-unk van a költségvetésben. Tekintettel arra azonban, 
hogy ez az ingatlan a Kaláz Kft.-nek a tulajdonában van, tehát nem a 
kezelésében, hanem a tulajdonában, vélhetően olyan megoldás fog születni, 
hogy a Kaláz Kft.-t megkérjük az átalakításra és majd ebből az összegből, ami a 
költségvetésben van, valószínűleg még bérleti díjat fizetünk a Kaláz Kft.-nek. 
Hiszen egy cég nem adhat oda valakinek használatra valamilyen ingatlant úgy, 
hogy abból nincsen bevétele. Ezzel ismét a testület elé fogunk jönni.   
Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem, szavazzon. Köszönöm, 16 
egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. Szavazás: 16 egyhangú igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2010.(III.23.) Kt. határozat 
1.) Budakalász Város Képviselő-testülete visszavonja a 33/2010. (I.26.) 

Kt. határozatát. 
2.) Budakalász Város Képviselő-testülete egyetért a hajléktalanok 

nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének létrehozásával a 
Magyar Vöröskereszttel közösen.  

3.) Budakalász Város Képviselő-testülete biztosítja a hajléktalanok 
nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének céljára a 
Budakalász, Szentendrei út 24. szám alatt található irodahelyiségeket 
(korábbi Enerbau irodák).  

4.) Budakalász Város Képviselő-testülete az épület vizesblokkja 
kialakításának költségeit az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére biztosítja. 

5.) Budakalász Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli 
menedékhelyének létrehozásáról és a feladat átadásáról szóló 
megállapodást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény rendelkezése alapján a Magyar Vöröskereszttel 
kidolgozza. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Parlagi Endre 
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11. Javaslat időskorúak nappali intézményi ellátásának kiterjesztésére  
72/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 

 
Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a 2008. évi 
költségvetésében átadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása részére. 
Akkor a Kistérségi Társulás erre az intézményre csatlakozásunkkal többlet 
normatívára vált jogosulttá. Az idei évvel változtak a normatíva igénylés 
szabályai, s még egy szociális lábat kellene Budakalásszal teremtenie a 
kistérségnek. Egy olyan intézményről van szó, amely a kistérségen belül még 
legalább két településre vonatkozóan valamilyen szolgáltatást ellát. Kizárásos 
alapon a Kalászi Idősek Klubját találtuk meg, mint ilyen intézményt, mint 
amiben ilyen térségi szolgáltatást tudnánk biztosítani. Tehát saját 
intézményünkkel, saját magunk biztosítanánk két másik település részére is 
szolgáltatást. A jelenlegi finanszírozási szabályok szerint ez már a kistérségnek 
a többlet normatíva igénylésére alapot nyújt. Tárgyalásokat folytattunk 
Pilisszentkereszt és Pilisszentlászló községek polgármestereivel. A 
polgármesterek kifejezték – egyelőre szóban – megállapodás aláírására a 
szándékukat, amennyiben a képviselő-testületek a miénkkel hasonló tartalmú 
határozatot hoznak. Már amennyiben ezt a Tisztelt Képviselő-testület  elfogadja.   
 
Parlagi Endre polgármester: Ez egy kistérségi indítvány, hogy ezt a több 
lábon állást valahogy megpróbáljuk megoldani. Elég furcsán néz ki, hogy mi 
Szentkeresztnek és Szentlászlónak ajánlunk fel egy ilyen szolgáltatást. A 
szerződéses feltételek ezt kívánják, hogy kistérség magasabb normatívához 
jusson. Megtesszük. A szerződést ők készítik elő, tehát mi ebben partnerek 
leszünk a kistérség számára. 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Ez konkrétan azt jelenti, hogy akkor a mi Idősek 
Klubja intézményünket pilisszentkereszti és pilisszentlászlói lakosok is igénybe 
vehetik.  
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, azt jelenti. 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Mi fogjuk őket busszal ideszállítani? 
 
Parlagi Endre polgármester: Nem, ezt ők valahogy megoldják. 
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Márton András képviselő: Ehhez kapcsolódik az én kérdésem is, mert a 
jelenlegi klublétszám korlátozott. Ha jól emlékszem, húsz főben van 
meghatározva.  
 
Parlagi Endre polgármester: 28 főben, de nincs kihasználva a hely, 22-23-an 
szoktak lenni. 
  
Márton András képviselő: S ha esetleg nagyobb az igény? 
 
Parlagi Endre polgármester: Az egy új helyzet. Akkor leülünk a másik két 
önkormányzattal és megtárgyaljuk, hogy hogyan járulnak hozzá a fenntartáshoz 
vagy a bővítéshez. 
 
Nagy Zsolt aljegyző: Márton úr hozzászólásához annyit mondanék, hogy a 
Népjóléti Bizottság hozott egy harmadik határozati pontot, amely Márton úr 
véleményéhez passzol. S az a tartalma, hogy képviselő-testület felkéri a Kalászi 
Idősek Klubja vezetőjét, mérje fel, hogy az intézmény kapacitása egy esetleges 
létszámemelkedést elbírna-e. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A 3,5MFt-os kistérségi támogatás az egyben 
Budakalászt is fogja érinteni, ha mi ezt vállaljuk? 
 
Nagy Zsolt aljegyző: Nem, ez a kistérségi normatívát fogja növelni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Abból mennyit fog kapni Budakalász? 
 
Nagy Zsolt aljegyző: Valószínűleg semmit. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ha valószínűleg semmit, akkor miért vállaljuk? 
Kap a kistérség normatívát és nekünk többlet feladatunk lesz, de nem kapunk 
belőle egy fillért sem.  
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, de a feltételeket csak így tudjuk teljesíteni. 
Budakalász még egy fajta szolgáltatást vállal ahhoz, hogy többlet normatívát 
kapjunk, s az egyeztetések a körül zajlottak, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat kért volna még 3,5MFt-ot a budakalászi, ez évi 
költségvetésből. Erre azt mondtuk, hogy nem, oldják meg abból a többlet 
normatívából, amit kaptak a budakalászi lakosságszám után is. S ezt a Kistérségi 
Tanácsülés  a végén elfogadta, de ez a 3,5MFt nem minket illet.  
 
Krunity Péter képviselő: Ez milyen leterheltséget jelent az önkormányzat 
számára? Ugyanis, tudomásom szerint, a jelenlegi állomány, akik ellátják az 
időseket, eléggé leterheltek. Nemcsak az ott tartózkodókat kell ellátni, hanem 
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területre is ki kell járni idősekhez, az is eléggé kritikus tudomásom szerint, tehát 
létszámbővítést igényelne. Ez kinek a terhére fog megvalósulni? Ha szaporodik 
a létszám, akkor valószínűleg az ellátó személyzet is.  
 
Parlagi Endre polgármester: Ez a házi segítségnyújtást nem tartalmazza. Én 
arra számítok, hogy ilyen távolságra nem fogják igénybe venni a mi 
intézményünket. Ha pedig mégis, akkor az nyilván egy új helyzet, s akkor azt 
ismét testület elé hozzuk döntésre.  
 
Krunity Péter képviselő: Akkor a többlet létszám alkalmazása az 
önkormányzatot terheli? A kistérség ebben nem ad támogatást? 
 
Nagy Zsolt aljegyző: Nem ad. 
 
Márton András képviselő: Korábban már volt egy ilyen hasonló próbálkozás, 
amikor a Budakalászi Idősek Klubját valamilyen formában megpróbáltuk 
felhasználni áttételesen bizonyos normatívák elnyerésére. Akkor a testület 
határozatot hozott, hogy leveszi napirendről a budakalászi nyugdíjas klub 
tagjainak nyugalma és lelki békéje érdekében. A 3,5MFt-ból közvetlenül 
Budakalász nem is részesül, vagy nagyon mérsékelten részesül. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ez a mi intézményünk státuszát nem változtatja. 
Nem lesz a kistérségi intézmény része. Ez továbbra is a budakalászi 
költségvetésben szerepel, részben önálló intézményként, a vezetőjét mi 
nevezzük ki. Tehát azt a korábbi kistérségi elképzelést, hogy mi is integrálódunk 
a kistérségbe, azt elutasítottuk. Ez továbbra is fennáll.  
 
Tehát határozati javaslat szerint Budakalász Város Képviselő-testülete a Kalászi 
Idősek Klubja működési területét az „időskorúak nappali intézményi ellátása” 
szakfeladata tekintetében kiterjeszti Pilisszentkereszt és Pilisszentlászló 
Községek közigazgatási területére is, amennyiben ezen települések 
önkormányzatai is jelen határozattal megegyező tartalmú határozatokat 
fogadnak el. Az ellátást a pilisszentkereszti és pilisszentlászlói lakosok is a 
budakalászi lakosokkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe, Budakalász 
Város Önkormányzata nem igényel támogatást a csatlakozó önkormányzatoktól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti 
megállapodásokat kidolgoztassa és azt az érintett települések, valamint a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
képviselőivel aláírja. Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon. Szavazás: 12 igen, 
4 tartózkodás  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 4 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2010.(III.23.) Kt. határozat 
1.) Budakalász Város Képviselő-testülete a Kalászi Idősek Klubja működési 

területét az „időskorúak nappali intézményi ellátása” szakfeladata 
tekintetében kiterjeszti Pilisszentkereszt és Pilisszentlászló Községek 
közigazgatási területére is, amennyiben ezen települések önkormányzatai 
is jelen határozattal megegyező tartalmú határozatokat fogadnak el. Az 
ellátást a pilisszentkereszti és pilisszentlászlói lakosok is a budakalászi 
lakosokkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe, Budakalász Város 
Önkormányzata nem igényel támogatást a csatlakozó önkormányzatoktól. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pont 
szerinti megállapodásokat kidolgoztassa és azt az érintett települések, 
valamint a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása képviselőivel aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Parlagi Endre 

 
 

12. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának 
elfogadására 
69/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (12. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsa előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által 
alapított Budakalászért Közalapítvány - mint eddig minden évben - az idén is 
elkészítette az elmúlt évről, a 2009. évről szóló beszámolóját. Dr. Szalkai 
László, a kuratórium elnöke, írásban benyújtotta a beszámolóját, amelyet az 
előterjesztés mellékleteként olvashatnak, ill. az Oktatási, Kulturális és Sport 
bizottsági ülésen személyesen is előterjesztette a 2009. évről szóló beszámolót. 
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatásra javasolja a képviselő-
testületnek, míg a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, amely szintén 
napirendjére tűzte a beszámolót, szintén egyhangú 4 igen szavazattal támogatta 
a beszámoló elfogadását. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Aki a határozati 
javaslattal egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 16 egyhangú igen  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozat hozta: 
 

145/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászért 
Közalapítvány 2009. évről szóló beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Vissza kell térnünk az előző napirendhez, mert 
egy dologról nem szavaztunk. Arról, hogy a bizottsági határozat szerint 
javasolják a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Kalászi Idősek Klubja 
vezetőjét, mérje fel, hogy intézmény kapacitása esetleges létszámemelést 
elbírna-e. Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Szavazás: 16 egyhangú igen  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

146/2010.(III.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kalászi 
Idősek Klubja vezetőjét, mérje fel, hogy az intézmény kapacitása egy 
esetleges gondozotti létszámemelkedést elbírna-e. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Napirend előtti felszólalások: 
 
 
Krunity Péter képviselő: Három dolgot szeretnék megemlíteni. Kettő a Magyar 
utcával kapcsolatos. 

1. Tavaly jelen voltam a Magyar utcai garanciális bejárásánál. A középen 
elfutó vízelvezető nem túl szakszerűen lett kivitelezve. Ezt én annak 
idején a bejáráson kifogásoltam. Sürgősen javítani kellene rajta, mielőtt 
jövőre nagyobb gondok lesznek, s esetleg az egész útnak az állagát 
veszélyezteti. A kockakő összekötésére szolgáló beton vagy cementanyag 
vagy megégett, vagy túl lett keverve, vagy nem locsolták, a lényeg az, 
hogy beszivárog a víz, s ha az bemegy a burkolat alá, az előbb-utóbb szét 
fogja nyomni. Sürgősen kellene megoldást találni erre a problémára. Nem 
hiszem, hogy a kivitelező lépett ebben a dologban bármit is.   

2. A másik dolog, hogy meg kéne vizsgálnunk elég sürgősen a Magyar utca 
végén a támfal ügyet, mert abból – tartok tőle – komolyabb baj is lehet. 



 47

Ugyanis, ha mostanában járt valaki arra, sajnos egyre nagyobb a repedés a 
támfal és az útpadka között, ott befolyik a víz. A víz meg sok mindenre 
képes. Sürgős intézkedést kérek ebben az ügyben. 

3. A harmadik: már többen többször jeleztük, hogy az orvosi rendelő ott van 
a Klisovác utcában, s most már derékig érő kátyúk vannak. Legalább arra 
a részre nagyon sürgősen valamit ki kellene találni, mert egyszerűen – 
nemhogy kocsival -, de gyalog is életveszélyes végigmenni az utcán. 

 
Parlagi Endre polgármester: Az utak állapotával kapcsolatban 
elmondhatom, hogy napokon belül kiírjuk a pályázatot a kátyúzásra.  
A támfal ügyével kapcsolatban rendelkezésünkre áll egy statikai 
szakvélemény. Kérem Homor urat, mondjon erről pár szót. 
 
Homor István beruházási csoportvezető:  A támfal ügyében problémás az 
épületek elbontási kérdése, hogy hogyan menjen végbe. Átfogóan kell 
kezelni ezt az ügyet, de elővesszük újra és megpróbálunk valamit lépni.  
 A Klisovác utca – ma jártam végig – azért annyira nem járhatatlan, mert a 
nagyon nagy gödrök be lettek tömve. A Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság a jövő hónapban fogja megkapni azt a listát, 
amin ezeket a kiemelt utakat, összesen tízet, be fogjuk nagyjából árazni, oda 
lesz írva, hogy tervezést igényel/nem igényel, és utána a képviselő-testület 
dönthet, hogy a rendelkezésre álló keretből mely utcákat építsünk meg.  
 
Parlagi Endre polgármester: A Magyar utcánál van még visszatartott pénze 
a kivitelezőnek?  
 
Homor István beruházási csoportvezető: Természetesen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Abból a keretből meg fogjuk oldani a 
vízelvezető problémáját.  
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Két bejelentésem lenne. Az egyik az, hogy 
Parlagi Endre büntetőügyében megszületett a Szentendrei Városi Bíróság 
írásbeli ítélete. A közeljövőben a szélesebb nyilvánosság elé fogom tárni 
ennek a megállapításait. Elöljáróban annyit szeretnék megjegyezni, hogy 
Parlagi Endre állításával ellentétben bűncselekményt nem azzal követett el, 
hogy valós tényeket állított rólam, csak kicsit erősen fogalmazott, hanem van 
a rágalmazásnak egy  mindenki által közérthető, klasszikus esete. 
Meglehetősen sunyi és aljas bűncselekmény, amit valaki azzal követ el, 
hogyha más háta mögött a lejáratás szándékával valótlan tényt állít valakiről. 
A bíróság megállapította, hogy Parlagi Endre jobb tudomása ellenére valótlan 
tényt állított, híresztelt rólam, amit egyébként ő maga is olyan szinten 
elismert, hogy maga vallotta be a vallomásában a bűntető tárgyaláson, hogy 
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nem tudott arról, hogy ellenem bármilyen eljárás is lenne, mégis abban a 
kampánykiadványban szándékosan a lejáratás szándékával azt a látszatot 
próbálta kelteni, hogy velem szemben eljárás van folyamatban. Ez lenne az 
egyik bejelentés. Tehát mindenki ítélje meg, hogy az a polgármester, aki a 
budakalászi lakosok félrevezetésétől sem riad vissza, hogyha egyéni érdekei 
ezt megkívánják, az alkalmas-e a falu vezetésére vagy sem. 
Szeretném továbbá jelezni, hogy – már múltkor utaltam rá ugyan, hogy a 
múltkori kijelentéseivel – álláspontom szerint - Parlagi Endre ismételten 
bűncselekményt követett el. Ennek megfelelően megtettem a 
büntetőfeljelentést a Szentendrei Városi Bíróságon, s a büntetőeljárás 
megindult Parlagi Endre ellen. Konkrétan arról van szó, ugyan állítani most 
sem merte, de többször utalt arra, olyan szövegösszefüggéseket alkalmazott, 
amely arra utalt, hogy én ebben az ügyben nem voltam az eljárás alanya, de 
én ezt csak annak köszönhetően úsztam meg, hogy ez az ügy elévült, s ezért 
én mindenféle felelősségre vonást meg tudok úszni. Ez az állítása szintén 
nem felel meg a valóságnak. Ezzel kapcsolatban egyébként dokumentum 
bizonyítékot is csatoltam a büntetőbíróságon, mely szerint az ügyészség 
megállapítja, hogy velem szemben bűncselekmény gyanúja sem merült fel 
semmilyen üggyel kapcsolatban. Ezzel a kijelentésével ismételten 
megrágalmazott engem, s ezért én büntetőeljárást kezdeményeztem.  
Ez nem öncélú dolog. Kettős cél vezérelt, amikor én ezt megtettem. Az egyik 
az, hogy úgy gondolom, hogy aljas, sunyi, a másik lejáratásán alapuló 
politizálásnak nincs helye a helyi közéletben, ennek véget kell vetni. Minden 
eszközzel küzdeni fogok ez ellen. A másik célom pedig az, hogy legyen vége 
ennek a sutyorgásnak, az aljas, sunyi utalgatásnak, elévülésről beszélésnek. 
Ebben az eljárásban senki sem beszélhet semmilyen elévülésről. A 
polgármester úr itt nagy valószínűség szerint vádlott lesz. Ebben az ügyben 
neki szabad lehetősége lesz annak bizonyítására, hogy én bármiféle 
felelősségre vonást elévülés miatt úsztam meg. Ezt vagy megállapítja a 
bíróság vagy nem, de ezt követően ő nem fogja tudni ezt sem állítani rólam, 
úgyhogy én lehetőséget biztosítok neki, hogy ezeket a rágalmait próbálja 
bebizonyítani, hiszen nekem ebben az ügyben semmilyen takargatnivalóm 
nincs, ha lenne, nem tettem volna meg a feljelentést. Csak azért tettem 
feljelentést, hogy ország-világ előtt ez bebizonyosodjék, hogy a polgármester 
üres luftballonokat ereget a levegőbe, s ezzel próbál másokat leállítani. Itt 
lehetőség van arra, hogy bizonyítsa igazát, vagy pedig a jövőben 
tartózkodjon hasonló bűncselekmények elkövetésétől.  
 
Parlagi Endre polgármester: Várjuk meg a jogerős bírósági ítéletet és 
várjuk meg, hogy a polgári perben hogy fog ítélni a bíróság.  
 
Márton András képviselő: Néhány héttel ezelőtt, valószínűleg az 
útszelvénybe belógó faágak levágásra kerültek, de már jó néhány héttel 
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ezelőtt. Nagyon sok helyen még ott van az út szélén mindig. Gondolom, 
hogy esetleg a szombati takarítás akció keretében ezt el lehetne szállítani, 
akkor viszont mindenképpen szállítási kapacitást kellene növelni, mert a 
felszedett szemetet és hulladékot így is nehezen tudják elszállítani.  
A másik dolog az MSZP budakalászi szervezete nevében megköszönöm 
azoknak a budakalászi lakosoknak azt, hogy Szabó Imre országgyűlési 
képviselő-jelölt számára ajánlották fel a kopogtatócédulát. 
A harmadik dolog pedig, 2010. április 11-én országgyűlési képviselő 
választás lesz. Ezt a településeken gyakorlatilag szavazatszámláló bizottság 
vezényli le, illetve a munkáját végzi. A munka nagy részét a 
szavazatszámláló bizottság végzi. Ebbe a szavazatszámláló bizottságba a 
pártok delegálnak tagokat. Az a tiszteletteljes kérésem a jegyző asszony felé, 
hogy amikor a szavazatszámláló bizottság az esküt leteszi, akkor 
nyomatékosan hívja fel a figyelmét a szavazatszámláló bizottság tagjainak, 
hogy addig, míg ezt a munkát végzik, addig semmiféle pártpropagandával 
kapcsolatos, meg egyáltalán, semmiféle politikai megnyilatkozást ne 
tegyenek a szavazatszámláló körzetben, illetve helyiségben. Ez vonatkozik 
mind a szavazatokra, mind a szavazókra, mind a szavazás idejére, mind a 
szavazatszámlálás idejére. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Most is kiküldtünk egy értesítést, egy tájékoztatást 
mindenkinek, hogy a delegálás milyen határidőig történhet meg. Ez csak 
általános tájékoztatás volt, ezt csak azért adtuk, hogy mindenki tudja, hogyha  
esetleg megállítják. Most már mióta én vagyok a jegyző, de gondolom előtte 
is így volt, hogy részletes oktatásban részesültek mind a delegáltak, mind 
pedig a választott tagok. Ez meg fog történni, mégpedig húsvét után, szerdai 
napon, itt a faluházban. Összehívjuk valamennyi érdekeltet. Jó alapos és 
hosszú oktatásban fognak részesülni. Bár én váltottam szót ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban a képviselő úrral, és elmondtam neki, hogy a rendfenntartás 
mindig a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, de biztosíthatom, 
hogy a kiképzést mindenki megkapja, s remélem, hogy miden 
szavazatszámláló bizottsági elnök a helyzet magaslatán és a törvények 
ismeretében lesz.  
 
Rogán László képviselő: Az egyik kérdésemre, amit fel szerettem volna 
tenni a kátyúkkal kapcsolatban, már választ kaptam. Ezek szerint a felmérés 
folyamatban van. Kérem azt is, hogy a Szentistvántelepen meglévő még két, 
nem aszfaltos utca részszakaszt is vizsgáljuk felül.  
A másik kérdésem lenne, a Rózsa utca és Kovács Lajos utcának a felújítása 
az most hogy áll? Arról volt szó, hogy tavasszal kezdjük a munkákat. 
Szeretnék erről tájékoztatást kapni. 
A harmadik pedig, a két játszóterünk állapotára szeretném felhívni a 
figyelmet. A Béke sétányon lévő játszótér és Szentistvántepen a Martinovics 
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utcában lévő játszótér állapotára. Áldatlan állapotok vannak. Igyekszem elég 
sűrűn kimenni a Martinovics utcai játszótérre csikket szedni meg hasonlókat, 
de egyszerűen nem lehet követni azt szemetelést, amit ott folytatnak az 
emberek – gyerekek, felnőttek, fiatalok, s nem tudom még kik. Kérem azt is, 
hogy a településőrök munkájának a szervezésekor valahogy egy picit a 
játszótereket is vegyék figyelembe. Nem tudom, hogy lehet-e többet menni 
arra, vagy valamit találjunk ki közösen erre az ügyre, mert le van amortizálva 
az a kis játszótér.  
Nagyon le van amortizálva. Köszönöm. Ennyit akartam elmondani. 
 
Parlagi Endre polgármester: A Rózsa utca és a Kovács Lajos utca ügyében 
kiírjuk a közbeszerzési pályázatot, remélhetőleg az első félévben el fognak 
készülni.  
A játszóterekre eléggé odafigyelünk, de hát úgy látszik, mégsem eléggé.  
A két nem aszfaltos utcának, a Lehel utcának és az Attila utcának az egyik 
felét megnézzük, hogy mit lehet velük csinálni. A Lehet utca elég jó 
állapotban van, de az Attila utca, az  tényleg csapnivaló.  
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Elsőként én is köszönetet szeretnék mondani a 
Fidesz-KDNP nevében a budakalászi választópolgároknak. Örömmel 
értesíthetem önöket, hogy több mint 2000 ajánlószelvényt gyűjtöttünk össze, 
amellyel Hadházy Sándor képviselőjelöltünket támogatták a budakalásziak. 
Ez mindenféleképpen rekordmennyiségnek számít, mert ilyen mennyiségű 
ajánlószelvényt még sosem kaptunk. A képviselő úr nevében is szeretném ezt 
megköszönni. Egyben mindenkit szeretettel várunk szombaton 17 órakor 
kampányzáró rendezvényünkre ide a faluházba.  
A köszönőszavak után egészen egyszerű, praktikus dolgot szeretnék jelezni a 
polgármester úr számára, pontosabban kettőt.  
Szentistvántelepen a HÉV megállóban a lépcsőnek a betonozása 
megrongálódott a tél folyamán. Kilazultak a kövek és nagyon 
balesetveszélyes. Sötétben le lehet esni a lépcsőn. Mielőtt baleset történik, 
nagyon fontos lenne, hogy nagyon gyorsan megtörténjen a javítás. 
A másik ilyen dolog, ami nagyon szemet szúró és igen csúnya, hogy a Zrínyi 
utcát tulajdonképpen még mindig nem fejezték be. Körülbelül egy héttel 
ezelőtt a padkára kiszórtak nagyszemcséjű murvát, de se bedöngölve, se 
elsimítva nincs, félig-meddig oda van hordva, de hát azt valahogy stabilizálni 
kéne, rögzíteni kellene, mert így be fog gurulni az árkokba, elmozdul, tehát 
kérném, hogy történjen valami intézkedés, mert ez az egész Zrínyi utcára 
jellemző sajnos, nem tudták befejezni ősszel a munkálatokat. Most kiszórták 
ugyan ezt a sárga követ, de az még messze van attól, hogy ott stabilan álljon. 
Becsúszik az útra, legurul az árokba. 
A következő dolog amit szeretnék mondani, az elsősorban a Novotny László 
képviselő úr rendkívüli testületi ülésen tett elég goromba megjegyzésére 
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vonatkozik, amit az M0-ás kapcsán mondott, illetve az M0-ás híd kapcsán 
kötött szerződésekről említett. Ugye a kijelentésének valami olyan tartalma 
volt, hogy itt egyedül ez a képviselő-testület tett valamit ebben az ügyben, 
soha senki semmit. És hogy nem is volt szerződés, csak egy feljegyzés. A 
Novotny úr hogy ha megnézi a számítógépét – én vettem a fáradtságot, 
megkerestem, 2008. augusztus 27-ei testületi ülésre kiküldött anyagban 
1995-től kezdve folyamatosan minden írásos anyag itt van, hogy a korábbi 
testületek, nemcsak a mienk, a mostani, az azelőtti, a  még azelőtti, mennyi 
mindent tettek ennek az elkerülő útnak az érdekében 1995-től. Tehát azért ezt 
több oldalon keresztül. Valószínűleg elkerülte a figyelmét, vagy már 
elfelejtette, vagy már annak idején sem vette a fáradtságot arra, hogy 
elolvassa, de azért ilyet állítani, hogy itt az eltelt tizenöt évben soha senki 
semmit nem tett, ez azért enyhén szólva nem egy szép dolog. Itt előttem van 
egy megállapodás 2005-ös évből, amely létrejött a Nemzeti Autópálya Rt. 
(képviseli: Szilágyi András vezérigazgató), (polgármester úr közbeszólása: 
Ugye nem akarja mind felolvasni?) Nem, eszembe sincs. Gazdasági és 
Környezetvédelmi Minisztérium (képviseli: Borka János) (polgármester úr 
közbeszólása: nem tartozik ide). Bocsánatot kérek, itt rendszeresen elég 
durva megjegyzéseket tesz, polgármester úr, a Novotny képviselő úr is. Arra 
kérem, hogy itt megállapodásról van szó, szerződésről, szerződő felekről, és 
pontosan ugyanezek a dolgok, amiket itt a hölgyön mi számon kértünk, hogy 
miért nem készültek már el, pedig már egy 2005-ös megállapodásban 
rögzítve vannak, pontokba foglalva. Ezt ön is nagyon jól tudja, polgármester 
úr, hiszen ennek az ügynek a kapcsán, ahogy tovább forgatjuk a 
számítógépet, látjuk, hogy ön is nagyon sok, ugyanilyen értelmű levelet 
küldött. Tehát itt azért erről nincs szó, én kérem a Novotny urat, hogy 
tartózkodjon az ilyen nagyon dehonesztáló és negatív jellegű 
megjegyzésektől.  
 
Dr. Novotny László: Válaszolhatok, mivel személyemben érintett vagyok? 
 
Parlagi Endre polgármester: Napirend előtt nincs vita, azért is kérem, 
mindenki tartózkodjon attól, hogy a másik képviselővel foglalkozzon egy 
napirend előtti felszólalásban. Itt közérdekű dolgokat tegyünk szóvá, hogy mi 
van a közterületen, mi nem működik, de nem azt, hogy a másik képviselő az 
előző testületi ülésen mit mondott. Ez nem ide tartozik. Elhiszem, hogy 
kampányidőszak van, de azért próbáljuk meg mérsékelni magunkat.  
 
Parlagi Endre polgármester: Mányai képviselő úré a szó! 
 
Mányai Zoltán képviselő: Ha nyilvánvaló valótlanság hangzik el, arra fel 
kell hívni a figyelmet. 
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 Sajnos ismét kell egy ügyről beszélnem, amelyről többször tettem 
felszólalást az elmúlt években. Volt, hogy levelet is kaptam az 
önkormányzattól. A Tanító utcai rendzavarással, csendzavarással 
kapcsolatos. Ugye van egy csendrendelet, 22 óra után az üzleteknek be 
kellene fejeznie azokat a csendháborító tevékenységeket, amelyek 
megtörténnek. Továbbra is nagyon sok panasz érkezik a Tanító utcában lakó 
emberektől. Ott nagyon sok kisgyermekes család lakik, és olyasmiről is 
beszámoltak, hogy még hajnali 2 órakor is rendzavarások, dorbézolások 
vannak,  egy kocsma, presszó környékén ezek rendszeresen megtörténnek. 
Ezt dokumentálták is. Úgy tudom, hogy ez ügyben megkerestük a 
polgármester urat, ill. a hivatalt. Ez hosszú évekre visszanyúló probléma. 
Most már településőröket is alkalmaz az önkormányzat. Próbáljuk ezt 
valahogy megoldani. Azt gondolom, hogy ehhez az önkormányzatnak 
megvannak az eszközei. Szeretném, hogy ha egy határozottabb fellépés 
történne ebben az ügyben. Tényleg ez egy nagyok akut probléma. 
Megköszönöm, ha ez ügyben sikerül eljárni.  
A másik probléma, hogy közismerten elég nagy havazás volt Budakalászon 
ugyanúgy, ahogy szerte az országban. Nagyon sok panasz érkezett a 
hóeltakarítással kapcsolatban. Panaszkodunk, hogy elég sok kátyú van, de ha 
a hó rendesen lett volna takarítva, meg lett volna ez oldva, akkor talán nem 
keletkezik ennyi kátyú, nem fagynak szét az utak. A mostani tapasztalatokat 
leszűrve, alaposabb felkészülés kell a következő télre.  
 
Parlagi Endre polgármester: A következőkben tájékoztatást tartok az 
elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről. 
 

- Február 25-én a Pest Megyei Kéményseprő Vállalat vezetőjével 
tárgyaltam itt a hivatalban. 

- Február 27-én Kaposszerdahelyen jártam, s találkoztam Horváth-Béres 
János szobrásszal, aki elkezdte a „Kárpátok őre” szobor faragását. 

- Március 2-án a Promontorbor igazgatójával, Gágány úrral és Viszlói 
úrral hármasban tárgyaltunk a leendő szerződésről. 

- Március 2-án testületi ülés döntött a költségvetésről. 
- Szintén március 2-án a szerb püspökségen jártam Szentendrén a 

pályázat ügyében. Nyilatkozatot kaptunk tőlük a pályázathoz.  
- Március 4-én az óvodapályázat pályázatbontása zajlott le.  
- Március 4-én Búza Barna szobrászművésznél jártam. 
- Március 2-án a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi 

osztályvezetője járt a hivatalban, az aktuális budakalászi ügyeket 
tekintettük át. 

- Március 5-én tűzoltók jártak nálunk a február 14-ei tűzeset miatt. 
- Március 5-én „olvasni jó” esemény volt a könyvtárban. 
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- Március 8-án a Pacsirta utcai úttest állapotát vizsgáltuk és találkoztunk 
az ott lakókkal. 

- Március 16-án kistérségi tanácsülés volt. Nem fogadta el a 
költségvetést. 

- Március 10-én az ÁMK-t vizsgáló szakértő volt bemutatkozó 
látogatáson. 

- Március 12-én Varga ügyvéd úr járt nálunk. 
- Március 13-14-én Adán jártam a március 15-ei ünnepségen. 

Találkoztam az adai papokkal, másnap Szabadkára mentem, mert a 
Szabadkai Népkörben Sólyom László köztársasági elnökünk tartott 
előadást, akivel sikerült beszélnem és megköszöntem a várossá 
váláshoz nyújtott segítséget.  

- Március 15-én ünnepséget tartottunk. 
- Március 16-án a kistérség elfogadta a kistérségi költségvetést. 
- Március 16-án közmeghallgatást tartottunk. 
- Március 17-én hivatali értekezletet tartottunk az önkormányzati 

lakások felújításának menetrendjéről és tartalmáról. 
- Március 18-án szerződést kötöttünk a Collierssel a Klinger gyár és a 

vele szemben lévő területnek a vagyonértékelésére. 
- Március 18-án Varga ügyvéd úr áttekintette az óvoda pályázat 

lebonyolítását és a szerződés-tervezetet és ezeket helyben hagyta. 
- Március 22-én a Magisztrátus vezetői kaptak feladatot tőlünk, hogy a 

kistérségi fejlesztési koncepcióhoz készítsenek egy munkaanyagot a 
legközelebbi kistérségi tanácsülés számára.  

- A Pomázi út 5. számú épület vételárát átutalták.  
- Jelenleg öt helyen van csőtörés a város területén. Ezeket a DMRV 

folyamatosan elhárítja. Szerencsénk, hogy a hálózat nem a mi 
tulajdonunkban van, mert akkor ez a mi költségünk lenne. 

- Sok a szemét és a gally a közterületeken. Remélem, a falutakarításban 
sokan részt vesznek. 

- Megjelentek a választási plakátok a villanyoszlopokon. Teljesen 
elrondították a várost. Korábban hónapokon keresztül azzal 
foglalkoztunk, hogy minden hirdetést és mindent szemetet 
eltávolítsunk. Tíz hirdetőtáblánk van, ezeknek az egyik teljes felületét 
lehetne használni. Tessék megnézni, hogy néz ki a város megint.  

- Az óvodapályázatnál eredményt hirdettünk. Most van a türelmi idő, 
április elején, ahogy a türelmi idő lejár, szerződést kötünk a  nyertes 
Bridge nevű céggel, amely jelenleg a szomszédban, Pomázon, a 
bölcsődét építi.  

 
- Most hadd térjek ki Mányai úrnak a tévényilatkozatára, amelyben 

elsietettnek ítélte a pályázat eredményhirdetését. Itt nem lehetett várni, 
a pályázat elbírálása egzakt módon történt. Pontozásos alapon, tehát 
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minden késedelem, amit szenvedett volna a dolog, az az óvodaépítés 
megindítását késleltette volna. Ezt a megállapítást ezért 
visszautasítom. 

 
- Csütörtökön dr. Reisinger János úr tart előadást húsvét misztériumáról 

itt a könyvtárban. Remélem, sokan leszünk. Mivel nem találkozunk 
húsvétig, minden budakalászinak szép húsvéti ünnepet kívánok.  

 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincsen, ezért a nyílt ülést befejezzük. Most 
elbúcsúzunk a nézőktől, szünetet tartunk. 
 
 
 

A szünetet követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 

 
 

 
k. m. f. 

 
 
 
 

 Parlagi Endre       dr. Molnár Éva 
 polgármester             jegyző 


