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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 11//2010 Kt.  
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

a Képviselő-testület 2010. április 27-én (kedden) 18 órakor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
8/2010.(IV.29.) sz. Önk. rendelet 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének idegenforgalmi adóról szóló 
 rendeletének megalkotása 
 
9/2010.(IV.29.) sz. Önk. rendelet 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi zárszámadása 
 
178/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolójának 
 elfogadására 
179/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolójának 
 elfogadására 
 
180/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolójának 
 elfogadására 
181/2010.(IV.27.) Kt. határozat 

 Javaslat az „Út- és járdaépítések” költségvetési sor felhasználásának 
 meghatározására 

182/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
 tájékoztató elfogadására 
183/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
 tájékoztató elfogadására 
184/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
 tájékoztató elfogadására 
185/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi működéséről 
186/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi működéséről 
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187/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a városi pedagógusnap előkészítésére, szervezésére 
188/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a budakalászi Duna-partért Egyesület névhasználati kérelmének támogatására 
189/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a Budakalász-Lenfonógyár HÉV-állomás átnevezésére 
190/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a Budakalász-Lenfonógyár HÉV-állomás átnevezésére 
191/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó 
 együttműködési megállapodás aláírására 
192/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
 Társulási Megállapodásának elfogadására 
193/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
 Javaslat a Semmelweis nap előkészítésére 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 11//2010 Kt.  
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

a Képviselő-testület 2010. április 27-én (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 
Kovács Attila 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 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Távollétét előzetesen jelezte: Rogán László képviselő 
 
 
 
Megjelent továbbá: dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi 
irodavezető 
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Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Homor István beruházási osztályvezető (Polgármesteri 
Kabinet) 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Villám Zsuzsanna (Polgármesteri Kabinet) 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 
 
 

1. Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésére és az erről szóló rendelet 
megalkotására 99/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi zárszámadási 
rendeletének megalkotására 
84/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: minden bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített 

beszámolójának elfogadására  
85/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évben végzett belső 

ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére 
86/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
5. Javaslat az „Út- és járdaépítések” költségvetési sor felhasználásának 

meghatározására 
96/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
6. Javaslat a 2010. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló tájékoztató elfogadására 
100/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
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7. Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi működéséről 
87/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
8. Javaslat a városi Pedagógusnap előkészítésére, szervezésére 

88/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
9. Javaslat a budakalászi Duna-partért Egyesület névhasználati kérelmének 

támogatására  
90/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
10. Javaslat a Budakalász-Lenfonógyár HÉV-állomás átnevezésére 

91/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
11. Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra 

vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására 
92/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 

12. Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
Társulási Megállapodásának elfogadására 
93/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
13. Javaslat a Semmelweis nap előkészítésére 

94/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Balogh Csaba NJB elnöke 

 
14. Javaslat a Budakalászi Polgárok Egészségéért díj odaítélésére (Zárt ülésen 

tárgyalandó) 
97/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
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15. Javaslat a budakalászi 4121/27 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Zárt 

ülésen tárgyalható) 
98/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
16. Javaslat a budakalászi Kántor u. 3. sz. alatti 3725 hrsz.-ú ingatlan ½ részének 

rendezésére (Zárt ülésen tárgyalható)  
101/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Németh Antal alpolgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 43 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: A Képviselő-testület mai rendes ülését 
megnyitom. Megállapítom, hogy 13 fővel a Képviselő-testület határozatképes. 
 
A meghívóban 16 napirendi pontot jeleztünk, 13 nyilvános és 3 zárt napirendi 
pontot. Akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az kérem, tegye 
meg.  
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Volt egy napirendi pont az előzetes 
előterjesztésben, Kovács úr önálló képviselői indítványa, ami a 
közlekedésfejlesztési elemek mielőbbi megvalósításának előmozdítása céljából 
ad hoc bizottság felállítására tesz javaslatot. Én ezt nagyon fontos kérdésnek 
tartom. 
 
Parlagi Endre polgármester: Mi is annak tartjuk. 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Örömmel vettem, hogy egy ilyen indítvány 
elkészült a rendes ülésre. Nincs említve semmi, hogy kikre gondolt, kik 
lennének a tagjai. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ez bizottsági napirenden volt, képviselő asszony, 
nincs a testület napirendjén, mert a képviselő úr visszavonta. 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Szeretném tudni, hogy mi az oka ennek. 
Okafogyottá vált, vagy nem tartja szükségesnek? Mit gondolt erről? Mert 
neveket nem említett ennek a bizottságnak a kapcsán. Szerintem nem lenne 
rossz egy ilyen bizottság. 
 
Parlagi Endre polgármester: Akkor a legközelebbi ülésre a képviselő asszony 
terjessze elő. 
 
Kovács Attila képviselő: Visszavontam, nem véglegesen, hanem inkább úgy 
fogalmaznék, hogy felfüggesztettem ezt az ötletet, ugyanis az elmúlt néhány 
napban bizonyos pozitív elmozdulások következtek be, tehát a munkánkat, amit 
ígértük, el tudjuk végezni. Erről majd külön szeretnék néhány mondatot 
elmondani. Gyakorlatilag okafogyottá vált, de abban az esetben, ha mégis 
szükségét látom, újra napirendre fogjuk venni. Egyelőre nincs ennek különösebb 
indoka, az ügyek mennek úgy, ahogy gondoltuk. 
 
Parlagi Endre polgármester: További javaslatok? (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nincsen, akkor aki a napirendet elfogadja, az kérem, szavazzon! (13) Ellene? (0) 
Tartózkodás? (1) Elfogadtuk. 
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A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

 
1. Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésére és az erről szóló rendelet 

megalkotására 99/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Orosz György előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztésben 
jeleztük, hogy az idegenforgalmi adó bevezetésére miért van szükség ebben az 
évben. Az idegenforgalmi adó Budakalászon jelentős bevételt nem generál, sok 
adózót nem érint, ellenben a Szentendrei Rendőrkapitányság szakembere 
javasolta, hogy az elharapódzó tömegszállások, munkásszállások meggátolása, 
illetve megszüntetése adóhatósági ellenőrzéssel és adóhatósági bírságolással 
megtehető. Budakalászon az idegenforgalmi adó körülbelül 5-10 vállalkozót, 
vállalkozást érint, panziósokat, illetve állami tulajdonban lévő üdülőket. Az 
idegenforgalmi adó egy igen sajátos adó, melynek alanya a mi javaslatunk 
alapján a vendégéjszakát eltöltő magánszemély, az adó beszedésére kötelezett 
meg a szállásadó. Az adó mértéke javaslatunk szerint 300 forint/fő/nap. 
 
Az előterjesztéshez mellékeltünk egy nyomtatványt, amely megkönnyíti a 
szállásadók bevallási, illetve adóbeszedési kötelezettségét. 
 
A szakbizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolta az idegenforgalmi adó 
bevezetését. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet elfogadását. 
 
Parlagi Endre polgármester: Valóban a dolog kezdeményezője a Szentendrei 
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, aki népes rendőrségi delegációval 
járt a hivatalban néhány héttel ezelőtt. Elpanaszoltuk, hogy nem tudjuk, milyen 
módon védekezzünk az ellen a sok, tavasszal megjelenő idegen ellen, akik 
tömegszállásokon laknak, lehetetlen körülmények között, és ennek 
következtében valamiféle összefüggés van a bűnözés megugrása és az idegenek 
megjelenése között. Ezekkel a jelenségekkel és tapasztalatokkal ők 
egyetértettek, és az volt a javaslata az osztályvezető úrnak, hogy fontolja meg a 
Budakalászi Önkormányzat, hogy idegenforgalmi adót vezessen be, mert a 
rendelet előírhatja a lakók vagy az itt éjszakát eltöltők nyilvántartását, egy 
füzetben kell vezetni a neveket és a dátumokat. Ennek következtében a 
rendőrségnek és a helyi adóságnak joga van ellenőrzést tartani, a nap bármely 
szakában - akár hajnalban - felkeresni a szállásadót, elszámoltatni, hogy ott 
hányan töltik az éjszakát és szerepelnek-e a nyilvántartásban; ha a kettő között 
eltérés van, akkor büntetést lehet kiszabni, ami vélhetően valamennyire 
visszatartó erejű lesz.  
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Azokon a szállásokon, ahol normális, kulturált körülmények vannak és akik 
hivatásszerűen vagy üzletszerűen azzal foglalkoznak, hogy panziót 
üzemeltetnek, bérbe adnak szobákat, azok számára ez egy természetes jelenség, 
nem megterhelő összeg a 300 forint. A tömegszállásokon a 300 forintos napi 
adó egy megterhelő összeg, vélhetően visszatartó hatású lesz. 
 
Mielőtt erről igazán komolyan gondolkodtunk volna, a három budakalászi 
panziós mindegyikével beszéltem, és beszéltem egy olyan asszonnyal is, aki 
adózik a szállásadás után, de nála is egy tömegszállás működik; ő is tudomásul 
vette, hogy ezzel számolnia kell, ha a testület ezt a rendeletet elfogadja, és azzal 
is számolnia kell, hogy az adó végrehajtását ellenőrizni fogjuk.  
 
Most van a kritikus időszak, a májustól kezdődő néhány hónap, az adó csak 
július 1-től lép hatályba, mégis legalább valamit ebben az ügyben megpróbálunk 
tenni. Nem akarok teljesen determinisztikus kapcsolatot feltételezni a bűnözés és 
ez között, de a napokban ellopták a patika csatornáját, aztán betörtek a Schieszl 
Borozó irodájába, a Berdó dűlőben kirámoltak egy víkendházat, ahol egy 
lakatosműhely volt berendezve, minden szerszámot elvittek. Nekünk még egy 
ilyen eszközt is meg kell fontolnunk ahhoz, hogy ha vissza akarjuk fordítani ezt 
a folyamatot. 
 
Kovács Attila képviselő: Egyetértek azzal, hogy minden eszközt meg kell 
ragadni, és ezek a rajtaütésszerű akciók jelentős visszatartó erőt fognak 
képviselni, néhány dologra azért hadd hívjam fel a figyelmet az eszközök 
tekintetében. Az ÁNTSZ segítségét is igénybe lehetne venni, hiszen ha valaki 
üzemeltet egy ilyen szállást és az a szándéka, hogy ott embereket elszállásoljon, 
akkor arra bizony meg kell felelnie annak a létesítménynek, tehát a mosdók, a 
vécék, az egy főre jutó négyzetméter. Tehát nemcsak az adóhatóságot, nemcsak 
a rendőrséget, hanem ezt a harmadik hatóságot is igénybe lehetne erre venni. 
 
Németh Antal alpolgármester: Én magam is jelen voltam, amikor a 
Szentendrei Rendőrkapitányság öt fővel, civil nyomozókkal kivonult. 
Szomorúan kellett konstatálni azt, hogy gyakorlatilag tehetetlennek minősítették 
önmagukat és azt javasolták, hogy ahhoz, hogy ők helyszínen tetten érjenek 
illetéktelenül itt tartózkodó személyt, nekünk be kell vezetni az idegenforgalmi 
adót, tehát az ötlet tőlük származik. 
 
Azért szomorú a helyzet, mert annak idején az úgynevezett rendszerváltás egyik 
első rendelkezése az volt, hogy megszüntették a lakónyilvántartókat és minden 
olyan dolgot – mondván, hogy ez az emberi jogokkal ellentétes –, ami 
lehetőséget adott a rendőrségnek arra, hogy informálódjon, ki tartózkodik 
valahol jogosan vagy jogtalanul. Valami olyan érzésem van, hogy átpasszolta a 
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rendőrség ezt a feladatot az önkormányzatnak, tehát: „csináljátok meg, akkor 
tudunk segíteni”. Tehát most az illetékességi területünkön rendőrségi javaslatra 
próbálunk lépni olyan irányba, hogy lehetőséget kapjunk részben 
adóellenőrzésekkel, részben pedig a rendőrség bevonásával arra, hogy a 
tömegszállásokat, amik valóban vannak, megszüntessük.  
 
Egyetlenegy észrevételem van ezzel kapcsolatban: ha én magánszemélyként egy 
ilyen adóbevallási kötelezettséggel találkozom, akkor azonnal ódzkodom, 
amikor egy havi bevallási rendszert látok. A szállásadás szezonális jellegű, és 
vannak olyan hónapok, amikor nemleges, tehát nullás bevallást is teljesíteni 
kéne. Miért nem lehet ezt negyedéves bevallási kötelezettséggé módosítani? 
Annál is inkább, mert a nyilvántartást nyilván vezetnie kell a szállásadónak, de 
olyan esetekben, amikor szezonálisan nincs is szállásadás, mondjuk a téli 
időszakban, akkor nem kellene, hogy havonta benyújtson egy ilyen bevallást. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Sajnos nem tudunk mit csinálni az 
adóbevallással, az adóigazgatási eljárásról szóló szabályok egyértelműen 
kötelező jelleggel előírják a havi bevallást, ez törvényi szabályozás; be kell 
nyújtani a nullás bevallást, ami a vállalkozó nevének a kitöltése és a többi rovat 
áthúzása. Nem tudunk mit csinálni, ehhez törvényt kellene módosíttatni. 
 
Németh Antal alpolgármester: Megnéztem Visegrád, Szentendre, Siófok 
honlapján és más honlapokon, ott is havi bevallás van, de ezek valóban olyan 
idegenforgalmi pozícióban lévő települések, ahol külön veszik a belföldi, a 
külföldi meg egyéb dolgokat. Vannak viszont a bevalláshoz olyan mellékletek 
is, amelyekben nyilatkoznia kell a szállást igénybe vevőnek arról, hogy ő nem 
adóköteles. Mindenütt azt találtam, hogy a 18. életévüket be nem töltött 
magánszemélyek mellé odateszik a 70. életévüket betöltötteket is, ami a 
mienkben nem szerepel. 
 
Orosz György előkészítő: Most nincs itt a bevallás, de mi azokat a 
mentességeket tettük bele, amit a jogszabály kötelezően előír, tehát a maximális 
adómentességet beletettük a rendeletbe. Én úgy tudom, hogy a nyugdíjasok 
benne vannak, a 18 év alattiak és a 70 év felettiek is. 
 
Németh Antal alpolgármester: Az előterjesztés mellékletében a 70 év felettiek 
nincsenek benne. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az érintetteknek egy magyarázó szöveget el kell 
juttatni, hogy mindenki pontosan értse, hogy miről van szó. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Minden helyi adó bevezetésénél egy meghatározott 
időt kell a felkészülésre biztosítani. Ezért van az, hogy ez július 1-jén lép 
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hatályba, tehát mire ez hatályba lép, nemcsak az adminisztrációnak, tehát a 
hivatalnak kell felkészülni, hanem újságcikket, hirdetményt kell megjelentetni, a 
tévében meg kell magyarázni, hogy hogyan működik, hogy mindenki tudja, 
hogy milyen adókötelezettsége van, hiszen a jog nem tudása nem mentesít. Ez a 
két és fél hónap felkészülési idő mind ezt szolgálja. 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Én nagyon egyetértek ezzel, polgármester úr, 
többen megkerestek engem is, hogy zavarja őket a közelükben, szomszédjukban 
lakó sok-sok vendégmunkás, különösen ilyenkor, kora tavasztól késő őszig, elég 
zajos famíliák telepednek be egyes családi házakba. Nekem az a problémám 
ezzel az adórendelettel – ha nem így van, akkor javítson ki – hogy ezzel azokat 
sújtjuk, akik bejelentik, hogy náluk laknak, de akinek van egy háza és illegálisan 
ott lakik mindenféle bejelentés nélkül 30 ember, és azt mondja, hogy ezek az ő 
rokonai és nem kér érte pénzt, akkor továbbra is ott fognak lakni. Van-e erre 
valami megoldás? Mert a leginkább ezek a zavaróak, mivel aki bejelenti, hogy 
szobákat ad ki, vagy ágyra járóknak vagy vendégmunkásoknak kiad helyiséget, 
az már bevallja ezt a dolgot; a probléma ott van, ahol be sem vallják és ott lakik 
a 30 ember. 
 
Orosz György előkészítő: Nagy valószínűség szerint a rendőrség pontosan 
azért javasolta ennek az adónemnek a bevezetését, mert az adóhatóság 
ellenőrzése nem arra terjed ki elsősorban, aki a bevallási kötelezettségének 
eleget tesz, hanem arra is, aki a bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, 
tehát az adóhatóságnak ahol ilyen adóköteles tevékenységre utaló jelet talál, 
függetlenül attól, hogy tett bevallást adó beszedésére kötelezett, vagy nem tett, 
az ellenőrzési és ezáltal a bírságolási jogköre adott. Sőt abban az esetben, ha 
nem nyújtott be bevallást, akkor a bírságolásnál halmozottabban kell figyelembe 
venni ezt a tényt, mint azt, hogy ha valaki adott bevallást és elhibázott valamit, 
rosszul számolt vagy egyebek. Tehát ha valaki nem ad bevallást és megtalálja az 
adóhatóság, arra sokkal magasabb bírságot lehet alkalmazni, ami szintén 
megnehezíti a szállásadók helyzetét. 
 
Parlagi Endre polgármester: Nyilván ha a rendelet alkalmazásával 
kapcsolatban bármilyen anomália előfordul, akkor azt korrigálni fogjuk és 
visszahozzuk a testület elé, de ezt indokolt július 1-jétől bevezetni. 
 
Orosz György előkészítő: Alpolgármester úr felvetésére: a jogszabály 
felsorolja a 70 év felettieket is mint adómenteseket, és a rendeletünk utal a helyi 
adókról szóló törvénynek erre a szabályára, tehát a 18 év alattiak és a 70 év 
felettiek is automatikusan adómentességet élveznek. 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó, de ezt a szállásadónak tudnia kell. 
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Van-e még hozzászólás? (Nincs.) A rendeletalkotási javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

8/2010.(IV.29.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
idegenforgalmi adóról szóló 8/2010. (IV.28.) önkormányzati 
rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi zárszámadási 
rendeletének megalkotására 
84/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: minden bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk a 2009. 
évben stabil gazdálkodást folytatott, likviditási problémák nem jelentkeztek, 
annak ellenére, hogy az adóbevételeink eléggé egyenetlenül oszlanak el az év 
folyamán, a kötelezően ellátandó feladatainkat tudtuk biztosítani a hét 
intézményen és a Polgármesteri Hivatalon keresztül. A bevételeink összesen 1 
milliárd 982 millió 761 ezer forintban teljesültek, a kiadásaink 1 milliárd 929 
millió 707 ezer forintban. Ennek részletezését a rendelettervezet adott 
mellékletei tartalmazzák, illetve az előterjesztésben is próbáltuk minél 
részletesebben kifejteni ezeket a tételeket, hogy miből áll a bevétel és a kiadás. 
 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, valamennyi bizottság támogatta. 
A könyvvizsgáló úr az egyszerűsített beszámolóról szóló jelentésében leírta azt, 
hogy az egyszerűsített beszámolóval a zárszámadási rendelettervezet 
összhangban van. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Kettő dolog merült fel az OKSB ülésén. Az egyik 
az Excell-táblázatban van. 
 
Balsai Judit előkészítő: Igen, ez egy tájékoztató adat. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: A másik: az Excell-táblázatokban például a tavalyi 
beruházások teljesülése nem látszott, ezért kérdezgettük az intézményvezetőket, 
hogy miért nem költötték el ezt a pénzt, azt a pénzt, amazt a pénzt. Nem látszott, 
hogy például a Kalász Suli játszótérfejlesztésre szánt 1 millió forint összeget 
valamikor átvezettük egy másik sorra. Tehát nem látta a bizottság, hogy ez a 
pénz vagy az a pénz azért nulla, mert valami miatt kifutottunk az időből, vagy 
azért, mert máshova került. Ha ez hosszú távon megoldható lenne, akkor a 
bizottság munkáját megkönnyítené. 
 
Balsai Judit előkészítő: Igen, erre vannak törekvéseink, hogy olyan 
keretnyilvántartást vezessünk be a hivatalban, ami tételesen, egyenként ezeket 
teljesen le tudja követni. Így a költségvetés-módosítások is sokkal egyszerűbbé 
válnak, nem tud elmaradni egy-egy ilyen módosítás. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő-
testület! Az egyszerűsített beszámoló és az alátámasztó számvitel nagyon 
korrekt, gyakorlatilag hibátlan munka volt, az önkormányzatnál a szabályokat 
betartják. Az egyszerűsített beszámoló és a zárszámadás egyértelműen 
alátámasztja, hogy Budakalász Város Önkormányzata likviditási problémával 
nem küzd, feladatainak eleget tud tenni. 
 
Parlagi úr kiküldte azt a táblázatot, amit neki küldtem, amelyik az 
önkormányzatok 2005-2008 közötti „összesen” adataiból és Budakalász 2005-
2008 közötti adataiból áll. Itt látható, hogy az önkormányzat helyzete minden 
tekintetben sokkal jobb, mint az országos átlag. Ami különösen fontos: ha 
összehasonlítjuk az országos összesített adatokkal, ott négy év alatt az 
eladósodottság mértéke, vagyis a hosszú lejáratú kötelezettségek 210%-kal 
növekedtek, Budakalászon összesen 30%-kal. 
 
Ami igazán érdekes: ha az adósságrátát vizsgáljuk, ami az összes hosszú lejáratú 
kötelezettség a teljes forráshoz viszonyítva, akkor 8% fölötti számot mutat az 
országos átlag, Budakalászé pedig 3% alatt van, 2009-ben pedig csak 2,2% volt; 
2009-es országos adatok még nincsenek, azok valamikor szeptemberben 
lesznek. 
 
Még egy dolog, ami igazán fontos. Becslést végeztem, hogy ha a 2010-es 
költségvetésben levő hitelfelvételt is belekalkuláljuk az eladósodottsági 
mutatóba, még akkor is a 2008-as országos átlag alatt leszünk jóval, tehát akkor 
sem fogjuk elérni a 6%-ot, 5,8% körül lesz.  
 
Az országos adatban a vagyon 10%-kal nőtt, Budakalászé pedig csak 5%-kal 
nőtt a vizsgált négyéves időszakban. Ennek nagyon egyszerű oka van: 
Budakalász körülbelül 10 évvel ezelőtt elvégezte a nagy infrastrukturális 
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beruházásokat – ezek között a legnagyobb a csatornaberuházás volt –, utána 
csak útberuházások, illetve kisebb infrastrukturális beruházások voltak, míg az 
országban nagyon sok helyen csak az elmúlt 4-5 évben végezték el. 
 
Van még egy tényező, amiről beszélni kell. A belterületi földeket értékelni 
kellett - az érték nélküli vagyont is szerepeltetni kellett a törzsvagyonban -, amit 
Budakalász Önkormányzata határidőre elvégzett. Nagyon sokan viszont csak az 
elmúlt pár évben, szinte kikényszerítve végezték el ezt a feladatot, és ott ez is 
egy jelentős vagyonnövekedést mutatott. 
 
Az összes számított mutató a likviditási mutató kivételével sokkal jobb az 
országos átlagnál Budakalászon, de a likviditási mutató sem jelent problémát, 
mert itt a szabad pénzeszközök azonnal beforgatásra kerülnek valamilyen 
kamatozó formába, tehát ez rontja a likviditási mutatót, viszont valójában 
nagyon rövid idő alatt, egy-két nap alatt rendelkezésre álló pénzt jelent. 
 
2005-2008 gazdálkodása nagyon eredményes volt, de az előző éveké is, tehát az 
egy nagyon hosszú folyamat következménye, hogy Budakalász anyagi helyzete 
stabil, és nemcsak 2009-ben tudott eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, 
hanem a tartalékok révén biztosan látható, hogy az elkövetkezendő 3-4 évben is 
eleget fog tudni tenni fizetési kötelezettségeinek, kivéve ha drasztikus változás 
következik be a finanszírozásban. 
 
Parlagi Endre polgármester: Tehát a likviditási mutatóban a számlálóban ha 
szabad pénzeszköz van, amit nem terhel kötelezettség, és folyamatosan lekötjük 
a pénzt, hogy kamatozzon, akkor ez a számláló alacsony és a likviditási mutató 
is kicsi lesz. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Igen. 
 
Parlagi Endre polgármester: További hozzászólás? (Nincs.) A rendeletalkotási 
javaslat a következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2010.(IV.28.) sz. Önk. rendelet: 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló 
9/2010. (IV.28.) önkormányzati rendeletét.” 
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A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadására  
85/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az egyszerűsített 
beszámoló benyújtását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
írja elő. Ez az az anyag, amiről a könyvvizsgáló úr már véleményt is mondott, és 
meg is küldtük a könyvvizsgálói jelentést. Ezt a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és 7 egyhangú igen szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-
testületnek. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Az 1. számú 
határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

178/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul 
veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Nem tudom, hogy a könyvvizsgáló jelentést 
miért nem lehet tudomásul venni. Ez tiszteletlenség a könyvvizsgáló úrral 
szemben. 
A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

179/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolót, (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatás és egyszerűsített eredmény-kimutatás) a határozat 
1-4. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri a Polgármestert az egyszerűsített beszámoló 
közzétételére, és arra, hogy az Állami Számvevőszékhez 
történő megküldéséről gondoskodjék. 
 
Határidő:  2010. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évben végzett belső 
ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére 
86/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Erről a beszámolóról 
szintén egy jogszabály rendelkezik, ezt teszi kötelezővé számunkra a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXXXV. törvény 92. §-a. 
Önkormányzatunknál a belső ellenőrzés a kistérségi együttműködés keretében 
zajlik. A kistérség választotta ki a 2009. évre azt a céget, amelyik a kistérségi 
településeknél a belső ellenőrzéseket lefolytatja. Önkormányzatunknál négy 
ellenőrzés történt 2009-ben, amiről a cég az összefoglaló jelentését benyújtotta, 
amelyet az előterjesztés 1. számú mellékletében csatoltunk. 
 
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, és egyhangúlag javasolta 
elfogadásra. 
 

(Megérkezik Mányai Zoltán képviselő, a Képviselő-testület 16 fővel folytatja a 
munkáját.) 
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Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Tisztelt Képviselő-testület! Csak annyit 
szeretnék hozzátenni, hogy az egyik személy, aki a belső ellenőrzést végezte, dr. 
Barta Gyula régi kollegám, együtt vagyunk a Pest Megyei Könyvvizsgálói 
Kamara vezetésében; ő az egyik legkeményebb könyvvizsgálók közé tartozik, 
aki nagyon szigorúan vizsgálja a szabályszerűséget, és ő sem talált hibát a 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal és intézményei munkájában. Ez egy nagyon 
komoly eredmény, először fordult elő ilyen a belső ellenőrzések történetében. 
Nagyon köszönjük a munkájukat. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ha nincs más hozzászólás (Senki sem 
jelentkezik.), szavazzunk a belső ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul 
vételéről. (Felolvassa a határozati javaslatot.) Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

180/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzatnál 2009. évben elvégzett belső 
ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

5. Javaslat az „Út- és járdaépítések” költségvetési sor felhasználásának 
meghatározására 
96/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
Homor István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Mindenki előtt ismert, 
hogy egy adott településen az utak állapota rendkívüli kihatással van az ott 
lakókra. Ennek megfelelően igen szép számmal érkeztek bejelentések egyrészt a 
lakók részéről, másrészt pedig a Képviselő-testület egyes tagjai részéről arra, 
hogy ebben az esztendőben mely utakat tegyük rendbe és javítsuk az 
állapotukat. 
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Sajnos csak 18 millió forint áll rendelkezésre erre a célra az idei költségvetési 
keretben, és ebből a javaslatok alapján mintegy 180 millió forint értékű utat 
kellett volna megépíteni. A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság elé terjesztettem azokat az utakat, amelyek a javaslatokban 
szerepeltek. A következő utak kerültek kiemelésre, melyekkel kapcsolatban 
olyan döntés született, hogy elsősorban ezeknek a terveztetését végeztesse el a 
hivatal, ami magában foglalja nemcsak az úttervezést, hanem minden esetben a 
vízelvezetést, adott esetben pedig a járdaépítést is, hiszen csak így, kompletten 
érdemes ezeket a javításokat, felújításokat elvégezni. 
 
A benyújtott javaslatok alapján a Berdó lépcső, Felsővár utca-Kálvária utca 
összekötő szakaszának egyirányúsításával kapcsolatos tervezés került 
kiemelésre vízelvezetéssel, valamint a Szérűskert utca a Diófa utca és a Kilátó 
utca között, a két utca rákötésével együttesen, a Zöldfa utca, a Pacsirta utca, a 
Kántor utca, a Hegyalja utca felső szakasza, a Gátőr utca és a Magyar utca felső 
szakaszán lévő támfal és út megtervezése, amit én is elfogadásra javasolok a 
Képviselő-testületnek. 
 
Parlagi Endre polgármester: A bizottsági üléseken hosszú vita eredménye volt 
ez a lista. Azért is a tervezésre kellene koncentrálni, mert akkor tudunk pályázni 
belterületi utak építésére, ha van engedélyes tervünk. Ezek az utak mind 
olyanok, ahol tervezni kell, tehát valamilyen minősége az útnak van, esetleg 
portalanított is, de sem szegély nincsen, sem járda nincsen, sem a vízelvezetés 
nincs megoldva. Ezért született most az a lista, amit Homor úr felolvasott, és 
akár külön-külön is mindegyiket indokolni tudjuk. 
 
Annyit tennék még hozzá, hogy az ezekben az utcákban lakókat meg kell 
nyilatkoztatni a rendeletünk szerint, hogy amennyiben az út megépítésére sor 
kerül, akkor vállalják-e a rendelet szerinti hozzájárulást az útépítéshez. 
 
Ki kell emelnem ebből a listából a Hegyalja utcát, ahol katasztrofális a helyzet, 
nemcsak azért, mert útszűkület van a baloldali csatlakozás után, hanem azért is, 
mert fakadó víz árasztotta el az utcát, végig folyik az út mellett, most már a 
járdán is, egyre nagyobb mennyiségben. Itt valószínűleg időközben egy átmeneti 
megoldást is alkalmaznunk kell, tehát egy 200 milliméteres csövet be kell 
helyezni, hogy a vizet felfogjuk és elvezessük, hiszen a Liget utca végénél épül 
egy garázs, és ez folyamatosan vízben áll, mert a fakadó víz elárasztja, ezért 
mindenképpen sürgősen be kell avatkoznunk. 
 
Kovács Attila képviselő: Egy kiegészítést mindenképpen el kell mondani. Akik 
hiányolnának a listából olyan utcákat, amelyek manapság szinte járhatatlanok – 
mindannyian érzékeljük a lakosokkal együtt –, mint például az Erdőhát utca 
vagy a Kőbányai utca, azokat tájékoztatom arról, hogy ezek más keretből 
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folyamatosan kerülnek felújításra az úgynevezett fenntartási költség terhére. 
Tehát érdemes kihangsúlyozni, hogy vannak utcák, amelyeknél a tervezésre 
futja, és vannak, amelyeket pedig a fenntartási keretből próbálunk helyre hozni, 
illetve a teherbírását növelni és az állapotának a megfelelőségét 
meghosszabbítani. 
 
Parlagi Endre polgármester: A kátyúzás a héten megkezdődött, a két 
legrosszabb állapotú úttal, az Erdőhát utcával és a Klisovác utcával kezdtük, és 
reméljük, hogy egy-két héten belül az egész városban ez befejeződik. Az Attila 
utca egyik fele nincs aszfaltozva és szilárd burkolattal ellátva, de járhatóvá 
tettük az elmúlt napokban. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Még annyi kiegészítés, hogy a 
Településfejlesztési Bizottság szeretné áttekinteni az időközben remélhetőleg 
elkészült útkatasztert, ami az önkormányzat rendelkezésére áll, tudniillik nagyon 
sok múlik azon, hogy melyik út alatt vannak közművek, melyik alatt nincsenek, 
hogy milyen útépítéseket milyen sorrendben fogunk végezni és milyen típusú 
útjavításokat fogunk elvégezni. A költségek allokálásáról akkor fogunk tudni 
dönteni, amikor ezt az útkatasztert áttekintettük és összevetettük a javításra 
javasoltakkal. A bizottság állásfoglalása ez volt. 
 
Tolonics István képviselő: Említésre került a Felsővár utca, Kálvária utca 
egyirányúsítási lehetősége. Égetően szükséges a Felsővár utcát egyirányúsítani. 
A múlt héten valaki nem tudta úgy elkerülni azt a kis árkot, hogy a kerék közé 
essen, emiatt forgalmi dugó alakult ki. A Zöldfa utca, a Diófa utca és a Kilátó 
utca esetében is ezt meg kellene valósítani, mert ezek jóval keskenyebb utcák. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ehhez az kell, hogy az Áfonya utcát is rendesen 
megcsináljuk, meg az Áfonya utca csatlakozását, valamint a Gyümölcs utcát a 
Kálvária utcával; ott még valószínűleg telekalakításra is sor fog kerülni, hogy 
kiigazíthassuk az útpályát, hogy ott közlekedni lehessen. 
 
Homor István előkészítő: Egy mondatot szeretnék még hozzátenni 
tájékoztatásul: ez a terveztetés közbeszerzés által fog megvalósulni, miután az 
önkormányzat túllépte az erre az évre rendelkezésre álló minimális 
keretösszeget, úgyhogy egy kicsit több időt fog igénybe venni. 
 
Parlagi Endre polgármester: A határozati javaslat a következő: (Felolvassa.) 
A TKB kiegészítő indítványa: a Gerinc utca és a Budapest Békásmegyer felé 
vezető utcák karbantartásának és járhatóvá tételének problémáját meg kell 
vizsgálni. 
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Kovács Attila képviselő: A Gátőr utca abból a megfontolásból került bele, hogy 
legyen terv, hogy annak a kivitelezését vélelmezhetően a harmadik NIF-es 
csomagban meg tudjuk valósítani. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki az elhangzott határozati javaslatot elfogadja, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

181/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a 2010 évi. költségvetésről szóló 
4/2010.(III.08.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet 23. 
során biztosított 18. 050. 000,-Ft.-ot az alábbiak szerint 
használja fel: 
 

1. Az alábbi utak terveztetésére közbeszerzési eljárás 
keretében kerüljön sor: 
 Berdó-lépcső, Felsővár utca-Kálvária utca 

összekötő szakaszának egyirányúsításával 
kapcsolatos tervezés, járdák tervezése 
vízelvezetéssel 

 Szérűskert utca (Diófa és Kilátó utca között), 
rákötésekkel együtt 

 Zöldfa utca 
 Pacsirta utca 
 Kántor utca 
 Hegyalja utca felső szakasz 
 Gátőr utca 
 Magyar utca felső szakasza: támfal és út  

 
2. Az alábbi utak felújítására kerüljön sor: 

 Szérűskert utca (Diófa és Kilátó utca között), 
rákötésekkel együtt 

 Kántor utca 
 

A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a budakalászi Gerinc 
utca és a Budapest Békásmegyer felé vezető utcák 
karbantartásának és járhatóvá tételének problémáját meg kell 
vizsgálni. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

6. Javaslat a 2010. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló tájékoztató elfogadására 
100/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Egy visszatérő 
napirendi pont keretében a kollegám összefoglalta azokat a pályázati 
lehetőségeket, amelyeket áttekintett az előző hónap folyamán.  
 
Két olyan pályázati lehetőséget találtunk, amin érdemes elindulni; az egyik egy 
hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási díjazás, amit önkormányzatok 
nyerhetnek el, Aranyhangya Hulladékgazdálkodási Díj 2010, a másik az 
Idősbarát Önkormányzat Díj. Kérjük a javaslatok elfogadását. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: A Faluközpont-pályázattal kapcsolatban 
kérdezem, hogy tudunk-e róla valamit. 
 
Parlagi Endre polgármester: Még nem kaptunk értesítést, és még az óvodáról 
sem kaptunk. Nyilván nem is kapunk mindaddig, amíg fel nem áll egy új 
kormány, mert a döntéseket az új pályáztató szervezet hagyja jóvá. 
 
Az első határozati javaslat a 2010. március hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató tudomásul vétele. Aki elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

182/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Parlagi Endre polgármester: A következő határozati javaslat szerint az 
önkormányzat az Aranyhangya Hulladékgazdálkodási Díj pályázaton indul. Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 
 

183/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az „Arany Hangya hulladékgazdálkodási Díj 
2010” pályázaton indul.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A harmadik határozati javaslat szerint a 
Képviselő-testület úgy határoz, hogy az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázaton 
indul. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

184/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az „Idősbarát Önkormányzat Díj” pályázaton 
indul.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

7. Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi működéséről 
87/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 
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Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2009. 
évről szóló beszámolóját a Polgármesteri Hivatalba megküldte, ezek az 
előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta a két 
önkormányzat beszámolóját. Sajnálatos módon személyesen nem tudnak a mai 
testületi ülésen részt venni; a Szerb Kisebbségi Önkormányzat vezetője este 10 
óráig dolgozik, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének pedig a 
gyermeke beteg. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslatát kérem, 
támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a Budakalászi Német Kisebbségi 
Önkormányzat 2009. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

185/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi 
működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 
működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

186/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerb 
Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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8. Javaslat a városi pedagógusnap előkészítésére, szervezésére 
88/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 
már a korábbi évek hagyományaihoz hűen egy kellemes rendezvényre, 
programra hívja meg a településen dolgozó közoktatási, közművelődési 
intézményekben alkalmazásban lévő közalkalmazottakat, szakembereket, 
pedagógusokat. Az intézményvezetőkkel még 2009 augusztusában a nevelési, 
oktatási év kezdetén egyeztettük ezt az időpontot, hogy az éves munkatervükbe 
be tudják illeszteni. Az általuk javasolt időpont 2010. június 7., a 
pedagógusnapot követő hétfői munkanap, este fél 6-kor.  
 
A rendezvény lebonyolítására, megszervezésére a költségvetési rendelet 300.000 
forint fedezetet biztosít. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a program 
megszervezését az OKSB egyhangú támogatása mellett támogatni 
szíveskedjenek. Köszönöm szépen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Aki a határozati 
javaslattal egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

187/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat fenntartásában működő intézmények 
közalkalmazottainak Pedagógusnapi köszöntését 2010. június 
7-én tartja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 
ünnepség megszervezésére. A rendezvény szervezési és 
lebonyolítási költségeit a 2010. évi elfogadott 
költségvetésben meghatározott összeg erejéig biztosítja.  
 
Határidő: előkészítés és szervezés folyamatos, ünnepség 
2010. június 7. 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
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9. Javaslat a budakalászi Duna-partért Egyesület névhasználati kérelmének 
támogatására  
90/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Braun Péter Duna-
parti lakos - az előterjesztés mellékletét képező - kérelemmel fordult Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez. Örömmel tájékoztatta a 
Képviselő-testületet, hogy megalakította a Duna-parton lakók érdekképviseleti 
szervezetét, amely a környezetvédelem, árvízvédelem és az infrastruktúra 
ügyében létrejött érdekképviseleti szerv, a Duna-partért Egyesület. E civil 
szervezet nevének pontosítása érdekében kérik a Képviselő-testületet a 
névhasználati rendeletnek megfelelően, hogy a „Budakalászi” név felvételéhez 
járuljon hozzá, azaz a„Budakalászi Duna-partért Egyesület” névhez kérik a 
hozzájárulását. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az OKSB által 
egyhangúlag támogatott javaslatot fogadja el. Köszönöm szépen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Örülünk, hogy egy újabb civil szervezet alakult, 
a városközponttól távol élők ezen keresztül is közelebb érzik majd magukat a 
városhoz. Nyilván volt egy-két olyan ügy, ami generálta ezt a szervező munkát, 
mint például az ivóvízhálózat bővítése – aminek vannak akadályai –, a gáz 
bevezetése, az árvízvédelem, a közlekedés; éppen most döntöttünk a Gátőr utca 
megterveztetéséről. 
 
A határozati javaslat szerint a Képviselő-testület hozzájárul a budakalászi Duna-
partért Egyesület kérelmében foglaltak alapján a „Budakalász” név felvételéhez 
és az egyesület „Budakalászi Duna-partért Egyesület” néven történő bírósági 
bejegyzéséhez azzal, hogy az okirat egy hiteles másolati példányát a 
kézhezvételtől számított nyolc munkanapon belül a Polgármesteri Hivatalba 
megküldi. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

188/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a budakalászi Duna-partért Egyesület kérelmében 
foglaltak alapján a „Budakalász” név felvételéhez, és az 
egyesület Budakalászi Duna-partért Egyesület néven történő 
bírósági bejegyzéséhez azzal, hogy az okirat egy hiteles 
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másolati példányát a kézhezvételtől számított nyolc 
munkanapon belül a Polgármesteri Hivatalba megküldi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

10. Javaslat a Budakalász-Lenfonógyár HÉV-állomás átnevezésére 
91/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés 
részletesen tartalmazza azokat az indokokat, amelyek miatt szükségesnek és 
kívánatosnak tartjuk, hogy Budakalászon a középső, jelenleg Lenfonógyár névre 
hallgató HÉV-állomás átnevezése megtörténjen. Új elnevezésként a Budakalász-
Hármashalom HÉV-megálló elnevezést javasoljuk átvezettetni, a határozati javaslat 
is erre irányul. 
 
Az előterjesztést az OKSB tárgyalta és a polgármester úr fűz hozzá kiegészítést. 
 
 
Parlagi Endre polgármester: Ennek én vagyok a kezdeményezője. Az 
indoklásban szerepel, hogy elavult már az az elnevezés, hogy Lenfonó. Nem is volt 
soha igaz, mert sosem fontak lent Budakalászon; kenderből szőttek tűzoltótömlőt, 
de lent nem fontak. Gaján Vilmos, a Helytörténeti Klub vezetője minden 
alkalommal szóvá teszi ezt az anomáliát. 
 
Ezenkívül az a terület, ami a Lenfonó néven illetett terület, teljesen átalakulóban 
van, vélhetően a vele szomszédos területtel együtt egy leendő városközpontnak lesz 
majd a területe. Indokolt lenne kezdeményezni, hogy kapjon egy olyan elnevezést 
ez a földrajzi hely, aminek üzenete van a külvilág felé, tehát ami azt a gondolatot 
tükrözi, amit a régi magyar címerben a kettős kereszt alatt lévő hármashalom, ami 
sokak feltételezése szerint itt van Budakalászon, és a környék központjából jól 
látható Budakalásztól Dél-Keletre és Dél-Nyugatra: az Ezüsthegy, a Nagy-Kevély 
és a Kis-Kevély.  
 
A „Budakalász-Hármashalom” megálló egy szép, dallamos név - Hantos úr, ugye, 
ennek jambikus lejtése van? -, könnyű megjegyezni, és úgy vélem, a 
városmarketinghez hozzátartozik, hogy olyan nevet választunk, aminek üzenete 
van. 
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Látom, hogy az OKSB ülésén rengetegféle ötlet felmerült, még az is, hogy 
népszavazzunk, de hát az 2 millió forintba kerül; volt is egy szavazás a Megyeri híd 
esetében – emlékezzünk, hogy hogyan végződött a névválasztás; egy amerikai 
színész kapta a legtöbb szavazatot, aztán a Földrajzi Név Bizottság mégis azt 
mondta, hogy Megyeri híd.  
 
Ezt vállalni kell, én a magam részéről vállalom ennek az előterjesztését. Ettől az 
állomástól néhány méterre építünk egy szép Trianon-emlékművet, a kettő között 
van egy gondolatnyi kapcsolat. Azok a bakancsos turisták, akik eddig a HÉV-ről itt 
szálltak le a Lenfonó állomáson, pont innen veszik az irányt a Nagy-Kevély felé. 
Kérem a testületet, hogy mérlegelje a javaslatot. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Csak annyit tennék hozzá, hogy Budakalász 
címerében is van egy hármashalom. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Len is van a címerben. 
 
Parlagi Endre polgármester: Én a címert megszavazó testület tagja voltam, de 
nem emlékszem rá. Az eke és a csoroszlya - az első fellelt Budakalász-pecsét 
szimbólumai -, a kocsi, a három búzakalász és a hegyek vannak benne. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A negyedik a lenvászon. 
 
Parlagi Endre polgármester: Nem. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Ezt az előterjesztést lehet könnyedén is és egy 
kicsit komolyabban is kezelni. Könnyedén mondhatnám azt, hogy valóban nem 
biztos, hogy a legfontosabb problémánk a falu mai helyzetében a HÉV-állomás 
elnevezése, mégis komolyan kívánom kezelni ezt a kérdést, mert a mai előterjesztés 
nagyon jól mutatja azt a tendenciát, ahogyan a jelenlegi vezetés a települést kezeli. 
A választási kampány során egy rendkívül lokálpatrióta, az értékeket megőrző 
propagandaszöveg hangzott el a Nemzeti Fórum részéről, de ezzel a vállalásukkal 
ellentétben várossá alakították a településünket anélkül, hogy megkérdezték volna 
az itt lakókat, köztéri szobrokat helyeznek el mindenféle logika és történelmi múlt 
nélkül, most meg átnevezik azt a megállóhelyet, amelyiknek az elnevezése a kalászi 
közelmúltunk történelmét alapvetően meghatározta.  
 
Mindenki nagyon jól tudja, hogy a XX. század második felében egy 
népességrobbanás történt a településünkön, melynek fő oka a Lenfonó- és 
Szövőipari Vállalat volt, amelynek egyik gyára itt volt Budakalászon, és 
Lenfonógyárnak nevezték el ezt az állomáshelyet, a pesti dolgozók meg a 
falubeliek is leszálltak itt a gyárnál. Nem hiszem, hogy van olyan, 30 éve itt élő 
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kalászi, akinek a családját ez a gyár ne érintette volna, ne dolgozott volna valaki a 
rokonai vagy ismerősei közül ebben a gyárban. A mi közelmúltunk történelmét 
alapvetően meghatározta ez a létesítmény, kis túlzással ez tartotta el a falubelieket, 
mert ez biztosította a gazdasági hátteret, és mindenki Lenfonógyárnak hívta, 
teljesen mindegy, hogy szőtték a lent, vagy fonták, ezt mindenki így ismerte. Ha 
nagyon ragaszkodnék a hagyományokhoz, mondhatnám azt, hogy Klinger gyár, és 
Klingernek nevezzük el ezt az állomást, a nagyszüleink hívták így, a szüleim 
generációja már inkább Lenfonónak, és mi is így szoktuk meg, de ezt átnevezni egy 
teljesen új, kitalált elnevezésre semmi értelme nincs. Ettől még a falubeliek 
ugyanúgy Lenfonó megállónak fogják nevezni, tehát elnevezhetjük központi 
pályaudvarnak is, attól függetlenül a falubeliek Lenfonó megállónak fogják 
mondani. Aki ennyire idegenül mozog a saját lakóhelyén – tényleg nem is értem, 
hogy lehet ilyen előterjesztést tenni. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Különböző elképzelések vannak arról, hogy a 
hármashalmot melyik hegyek alkotják. Én nem vagyok az átnevezés ellen, de ezt is 
egy hirtelen előkapott ötletnek látom, ez egy kicsit mintha a polgármesterségének a 
köztéri szobrokkal meg ezekkel a változásokkal egyfajta emléket állítana a 
későbbiekre. Ha át akarjuk nevezni a megállót, akkor meg kell gondolni, hogy mi a 
cél. Ha az a cél, ami elhangzott, hogy városközpont kialakítása történjen ezen a 
területen, akkor városközpontra kell átnevezni, így ha valaki ide utazik és a 
városközpontot keresi, akkor egyből fogja tudni, hogy hol kell leszállnia.  
 
Létrejött egy Magisztrátus. Ki lehetne kérni a véleményét vagy esetleg rá bízni, 
hogy terjesszen be a testület elé egy elképzelést, hogy mit javasol ezzel 
kapcsolatban. 
 
Németh Antal alpolgármester: Ez az állomás a BKV területén, a BKV 
kezelésében van, ezt az elnevezést jelen pillanatban a BKV használja. A BKV-tól a 
napokban jött meg a tájékoztató, hogy a névváltoztatási javaslatot a Földrajzi Név 
Bizottság határozza meg, tehát nem mi, mi csak javaslatot tehetünk. Az erről szóló 
levél a birtokunkban van; a Képviselő-testület javaslatot tehet a névváltoztatásra, a 
BKV a bizottság elfogadása után vezeti át adott esetben, tehát lehetnek ötletek, 
javaslatok, de az tény, hogy ennek van egy jóváhagyási útja. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az OKSB álláspontját szeretném ismertetni. Először is 
arról döntöttünk, hogy változzon az elnevezés, vagy ne változzon; a bizottság 
elvetette az erre vonatkozó határozati javaslatot. Utána az összes felmerült kérdést 
végigszavaztattam. A „Hármashalom” elnevezés 1 támogató szavazatot kapott. 
Igaz, hogy 1 támogatást kapott a városközpont is, amit Mányai képviselő úr 
mondott, közlekedés szempontjából. A népszavazás kiírása is 1 szavazatot kapott, 
tehát nem támogatta az OKSB. Szóba került még az is, hogy ha már a Lenfonót 
esetlegesen átneveznénk, akkor automatikusan az Omszk park átnevezése is adódik 
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mellé. Bár ez a tevékenység itt már régen nem folyik, a név megmaradt, szüleink, 
nagyszüleink Lenfonónak hívják azt a helyet - emlékeztetek arra, hogy amikor az 
első képviselő-testület ’90-ben az első döntései között a Budai utat nevezte el, ami 
jelentős felzúdulást okozott, vagy például a Damjanich út sokaknak még mindig 
ürömi út -, tehát ez a neve, a köztudatban ez van benne, nem feltétlenül muszáj 
hozzányúlni. 
 
Márton András képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Lehetséges, hogy ebben a 
gyárban nem fontak soha lent, de hogy sok évtizeden keresztül a textiliparral 
kapcsolatos, komoly tevékenység folyt, amely tevékenység alapvetően 
meghatározta vagy legalábbis befolyásolta a település életét, az tény. Ebből 
kifolyólag sok évtizeden keresztül ez az elnevezés ment át a köztudatba, ezt 
használja mindenki a településen és településen kívül. 
 
Én voltam az, aki a bizottsági ülésen javasoltam a népszavazást, de nem az 
átnevezéssel kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy változzék-e a neve, 
vagy maradjon Lenfonógyár. Erre irányult a javaslatom, és lehetséges, hogy ez 2 
millió forintba kerül. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy egy ilyen 
névváltoztatás, egyetlen megálló nevének megváltoztatása körülbelül 12-14 millió 
forintba kerül, amíg az minden dokumentumban átvezetésre kerül. 
 
Már csak egy közbenső megjegyzés. Én 26 éve vagyok illetékes Budakalászon, 
akkor vettem meg az építési telkemet, és elég szerencsétlen megoldásként akkor, 
miután szántóföld volt az a terület, új utcát kellett ott kialakítani, az utca a Kert utca 
elnevezést kapta, azóta is így hívják, ennek ellenére ha egy régi budakalászit 
megkérdez valaki, hogy hol van a Kert utca, kapásból elküldi a körülbelül 30-40 
éve Táncsics nevet viselő utcába.  
 
Fenntartom a javaslatomat az arra vonatkozó népszavazásra, hogy megváltozzék-e 
a neve, legyen-e névváltoztatás a megállóval kapcsolatban. 
 
Parlagi Endre polgármester: A BKV levele azt tartalmazza, hogy amennyiben 
egyik pillanatról a másikra megváltozik a neve, annak a költsége 860.000 forint, 
képviselő úr. Nem gondoljuk azt, hogy egyik napról a másikra nevet kell 
változtatni, amikor a menetrend változik, akkor már az új név kerül be, amikor 
térképet nyomtatnak, az új nevet nyomják rá, és valamikor az épület tetejére 
fölrakják az új állomásnevet, tehát ez a mi számunkra többletköltséget egyáltalán 
nem jelentene. 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Nekem ez a „Hármashalom” elnevezés elsőre 
tetszett. 
 
Parlagi Endre polgármester: Örülök neki. 
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Ercsényi Tiborné képviselő: Ugyanis a hármashalom valóban az országot 
jelképezi, Hármashalom-oltár van Csíksomlyón, a magyarok szent helyén, ahova 
évente egymillióan elzarándokolnak, tehát nem lenne rossz. Utána eszembe jutott 
az, hogy a Lenfonógyárban dolgoztak a nagyszüleim, onnan mentek nyugdíjba, 
végül is ez tényleg elég hosszú ideje Lenfonógyár - valóban azelőtt Klingernek 
hívták, bár 40 évig Lenfonógyár volt a neve -, úgyhogy nem biztos, hogy a 
Hármashalom név méltó ehhez a helyhez. 
 
Parlagi Endre polgármester: A gyár emlékét akkor őrizzük meg, ha összegyűjtjük 
a tárgyi emlékeket és a községi múzeumban megpróbáljuk ezeket megmenteni, és 
ha azt a sok száz szövőnőt és fizikai munkást, akik ott dolgoztak és akik közül már 
csak talán 150-en élnek, gondozzuk, figyelünk a sorsukra, kimegyünk a lakásukra, 
megnézzük, mire van szükségük, ha kell, bevonjuk a házi segítségnyújtást, ha kell, 
segélyt folyósítunk nekik. Az ő munkájuknak az emlékét méltóképpen így őrizzük 
meg. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Érthetetlennek tartom, hogy az a polgármester, aki 
párás szemmel mesél arról, hogy gyerekkorában milyen jó sültpaprika illat volt a 
Magyar utcában és az összes külterületi dűlő nevét simán fel tudná sorolni és nem 
gondolja azt, hogy át kellene nevezni őket, egy ilyen tradicionális budakalászi 
elnevezést meg megváltoztatna egy tollvonással. Egészen elképesztő ez a kettősség, 
ez a kétarcúság. 
 
Parlagi Endre polgármester: Tényleg finom volt az a sültpaprika illat, ezt állítom 
most is. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: A Magyar utcát sem akarja átnevezni hála 
istennek. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Szeretném áthidalni ezt a problémakört azzal, hogy 
adjuk ki a Magisztrátusnak vagy akár az Oktatási Bizottságnak, hogy tekintsék át, 
melyek azok az utcák, amiket érdemes lenne átnevezni. Sokszor szóba kerül a 
Mező utca, ami annak idején Mező Imréről volt elnevezve. Több olyan terület van, 
amit érdemes lenne átnevezni, persze csak úgy, ha az ott lakók számára is 
elfogadható. Ne ötletszerűen jöjjenek elő egyes utcanevek vagy HÉV-megálló 
nevek, hanem rendszerben történjen ezeknek az eldöntése. Azt a határozati 
javaslatot teszem, hogy az Oktatási Bizottságot kérjük fel egy felmérés elvégzésére 
a hivatal segítségével, hogy melyek azok az utcák, terek, területek, amelyeknek az 
átnevezésével foglalkozni akar az önkormányzat, és ennek keretében kellene 
foglalkozni a HÉV-megálló elnevezésével is. Addigra egyébként ki tudna érlelődni, 
hogy valóban szükség van-e erre, és ha igen, akkor viszont nagyon fontos, hogy 
milyen nevet választunk. 
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Parlagi Endre polgármester: Akkor az a határozati javaslat, hogy bízza meg a 
testület az OKSB-t, hogy gyűjtse össze azokat a földrajzi neveket Budakalászon, 
amelyeket változtatásra javasol és terjessze a testület elé. Aki ezzel egyetért, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 

 
189/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot arra, hogy gyűjtse 
össze azokat a budakalászi vonatkozású földrajzi neveket, 
amelyeket változtatásra javasol, és terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  2010. júniusi rendes ülés 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Ez nem zárja ki azt, hogy az eredeti határozati 
javaslatról szavazzunk. (Felolvassa.) 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Név szerinti szavazást kérek. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ki ért egyet azzal, hogy név szerinti szavazás 
legyen? (6) Ellene? (10) Tartózkodás? (1) Elvetettük. 
Aki az általam felolvasott határozati javaslattal egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 

 
190/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elviekben egyetért azzal, hogy a jelenleg Budakalász-
Lenfonógyár elnevezésű hévállomás megnevezését 
Budakalász-Hármashalom-állomás elnevezésre változtassa 
meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a hévállomás elnevezésének megváltoztatásával 
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összefüggésben tárgyalásokat kezdeményezzen a BKV-val és 
az átnevezéssel érintett minden szervvel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2010. júniusi rendes ülés” 

 
 

11. Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra 
vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására 
92/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Dunakanyari-Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával már az elmúlt évben is 
együttműködési megállapodást kötött Budakalász Város Önkormányzata a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására. Ez két ilyen szakszolgálatot érintett: 
a logopédiai, illetve a gyógytestnevelési feladatok ellátását itt, Budakalász 
területén. A kistérségnek ez egy kötelező feladatellátás, viszont erre szakszolgálati 
intézményt nem működtet, ezért köt együttműködési megállapodást azokkal a 
települési önkormányzatokkal, akik a fenntartásukban működő iskolákban 
egyébként ellátják ezeket a feladatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete is két óvodában a logopédiai 
feladatot és a két általános iskolában logopédiai és gyógytestnevelési szakszolgálati 
feladatok ellátását finanszírozza önként vállalt feladatként. A két óvoda és a két 
iskola tekintetében ez a kistérséggel kötendő megállapodás feladatellátási többletet 
nem eredményez, a szolgáltatást sem érinti negatívan, viszont az önkormányzat 
büdzséjében körülbelül 2 millió forint plusz bevételt jelent, tehát ez az 
együttműködési megállapodás az önkormányzat érdekeit segíti, a feladatellátás 
tekintetében az intézmények esetében negatív hatást sem vált ki, feladatnövekedést 
sem, vagyis ahogy az elmúlt években ellátták a feladatot, továbbra is ezen a szinten 
biztosítani fogják a szakemberek, a pedagógusok. 
 
Az elmúlt évben a logopédiai és a gyógytestnevelési ellátásról szóló elszámolást az 
intézmények a kistérség számára biztosították, a kistérség a 2009. évi normatíva-
elszámolását, zárszámadását ez alapján teljesítette. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a szakszolgálati feladatok zavartalan 
ellátása érdekében és az önkormányzat pénzügyi érdekeit szem előtt tartva 
egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. Kérem a tisztelt 
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Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező együttműködési 
megállapodást támogassa és kérje fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
Köszönöm szépen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) A határozati javaslat a 
következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 

A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 

 
191/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulás közoktatási szakszolgálati 
feladatellátására vonatkozó megállapodást aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Parlagi Endre polgármester 

 

 
Melléklet 

ikt.sz.: 612/      /2010 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről   
 
Név: DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁSA  (Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.) képviseletében DR. DIETZ 
FERENC elnök, 
 
másrészről 
Név:  BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) 
képviseletében PARLAGI ENDRE polgármester között 
az alábbi feltételek szerint: 
 

1. A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (DPÖTKT) a 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló CXXX. törvény 8. számú 
melléklet IV. fejezetében foglaltakra tekintettel a közoktatási intézményi és 
közoktatási szakszolgálati feladatokat a társult települések önkormányzatai által 
önállóan fenntartott intézmények, illetve azok szakemberei útján, így BUDAKALÁSZ 
településen - a helyi intézményekbe járó gyermekek számára -,  a Budakalász Város 
Önkormányzata által fenntartott intézmények, illetve azok szakemberei útján látja el. 
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2. DPÖTKT az 1. pontban megfogalmazott célból az alábbi kiegészítő támogatást nyújtja  
Budakalász Város Önkormányzata részére, melyet a felek a megállapodás aláírásával 
elfogadnak. 
Budakalász Város Önkormányzata vállalja, hogy a DPÖTKT részére benyújtott – a 
normatív kiegészítő támogatás alapjául szolgáló – becsült ellátotti létszámnak 
megfelelő gyermeket   logopédiai, gyógytestnevelési órákon foglalkoztatják és erről 
dokumentációt készítenek.  
 

Egyidejűleg Budakalász Város Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a kötelezettség 
vállalásnak megfelelő dokumentált teljesítésen felül a kistérség feladatkörébe tartozó 
részfeladatok ellátásáért semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
A 2009/2010 tanév II. féléve és a 2010/2011 tanév I. féléve során legalább az 1. sz. 
mellékletben szereplő gyermeklétszámot a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló CXXX. törvény 8. számú melléklet IV. fejezete szerinti 
gyakorisággal kell ellátásban részesíteni:  
 
-    logopédiai ellátás esetén legalább heti 1 alkalommal 
-    gyógytestnevelés esetén legalább heti 1 alkalommal 

 
3. Budakalász Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával vállalja azt, hogy a 

DPÖTKT alapító okiratában, és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 
szóló törvény 8. sz. mellékletében foglaltaknak - megfelelően használja fel a számára 
átutalt kiegészítő normatívát, amennyiben a feladatellátásban részesülők számában 
változás következik be, arról a normatíva igény módosítása céljából a DPÖTKT-t 
azonnal értesíti. 

 
4. DPÖTKT vállalja, hogy a normatív kiegészítő támogatás településre jutó részét az 

alábbi módon: 
Negyedévente ¼-ed arányban Budakalász Város Önkormányzata részére – az általa 
megjelölt  12001008-00173183-00100006  számlaszámra  átutalja. 

 
5.  Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása a vállalt 

szakszolgálati – logopédia, gyógytestnevelés – és intézményi feladatok ellátásáról  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a 14/1994. (VI.24.) MKM 
rendeletben és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló CXXX. törvény 
8. számú melléklet IV. fejezetében foglalt követelményeknek és az ide vonatkozó 
további jogszabályoknak megfelelően gondoskodik. 

 
A szakszolgálati feladatok ellátásáról Budakalász Város Önkormányzatának alábbi 
intézményei gondoskodnak:    
 

 Kalász Suli Általános Iskola, cím:  2011 Budakalász, Budai út 54. (+36-26/340-

307) 

 Szentistvántelepi Ált. Iskola, cím: 2011 Budakalász, Martinovics u. 9. (+36-

26/340-209) 

 Telepi Óvoda, cím: 2011 Budakalász, Mályva u.1.  (+36-26/340-556) 
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 Nyitnikék Óvoda, cím: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.  (+36-26/340-258) 

 
Budakalász Város Önkormányzata jelen dokumentum aláírásával kijelenti, hogy a 
közoktatási szakszolgáltatási ellátásban résztvevő intézményeinek alapító okiratában 
(3,4,5,6.sz. mellékletek) foglalt tevékenységei, ellátott feladatai között a logopédiai, 
illetve a gyógytestnevelési feladat szövegszerűen szerepel. Az ellátó intézmények 
alapító okiratainak másolata az Együttműködési Megállapodás mellékletét képezik. 

 
6. Budakalász Város Önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítő normatív támogatás 

felhasználásáról írásbeli beszámolót készít, amelyet a DPÖTKT részére 2010. január 
15-ig eljuttat. 

 
7. A DPÖTKT által meghatározott szervek vagy személyek jogosultak bármikor 

ellenőrizni a kiegészítő normatív támogatás rendeltetésszerű felhasználását. 
Budakalász Város Önkormányzata köteles az ellenőrzést végzők részére a kért 
felvilágosítást, tájékoztatást megadni, az általuk meghatározott dokumentumokba 
betekintést biztosítani. 

 
8. Budakalász Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy jogtalanul felhasznált 

támogatás esetén köteles a támogatásnak megfelelő összeget kamattal – a jegybanki 
alapkamat kétszeresével – növelve megfizetni a DPÖTKT részére. 

 
9. A megállapodás a 2010. évi feladatellátásra vonatkozik. A feladatellátás kezdete 2010. 

január 28. 
 

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jog, az 1959. évi IV. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről, az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a 
végrehajtásáról szóló jogszabályok rendelkezései, valamint a Magyar Köztársaság 
2010. évi költségvetéséről szóló törvény szabályai az irányadók. 

 
11. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Felek megállapodást jóváhagyó 

határozatai, melyek a következők: 
 

 
 Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása …/2010. (…) sz.  
határozata; (7.sz. melléklet) 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2010.(IV.27.)Kt. 

határozata (2.sz. melléklet). 
 

12. Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Budakalász, 2010.   .   . 
 
 
 
  
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása 
Dr. Dietz Ferenc elnök 

 

Budakalász Város Önkormányzat 
polgármestere 
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Végrehajtási záradék: 
 
Alulírottak, a szerződés tartalmának megismerése és annak értelmezése után tudomásul 
vesszük, hogy a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésében (végrehajtás, nyilvántartás, 
be- és  elszámolás) a szerződés fennállása alatt teljes körű felelősségvállalással és –viseléssel 
rendelkezünk.  

 
……………………..      ……………………….. 
Völgyes József igazgató     Horváth Erzsébet igazgató 
Kalász Suli Ált. Iskola     Szentistvántelepi Ált. Iskola 
 
…………………………….     …………………………….. 
Fehérváriné Básits Margit     Kernreiter Péterné 
Telepi Óvoda vezetője     Nyitnikék Óvoda vezetője 
 
 
A szerződés célszerűségét igazolom:   Parlagi Endre polgármester 

 

A szerződést készítette és szerkesztette:     DPÖTKT dr. Török Balázs irodavezető 

 

Budakalász Önkormányzat  Kt. határozat alapján kiegészítette: Villám Zsuzsanna 

oszt.vez. 

 

A szerződés jogi szempontból megfelelő:  Dr. Papp Judit törv. referens 

 

Dr. Udvarhelyi István G. Kabinetiroda 

 

A pénzügyi kötelezettséget a Bk. Önkorm. részéről nem tartalmaz, a szerződést 

ellenjegyzem:  

 

Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 

 

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:  

       Nagy Zsolt aljegyző 

A szerződés készült 5 példányban. 
 
1.sz melléklet 
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Budakalász Város Önkormányzat és a DPÖTKT között létrejött a Közoktatási szakszolgálati 
feladatellátásra vonatkozó megállapodás szerint a 2009/2010 tanév II. féléve és a 2010/2011 
tanév I. féléve során Budakalász Önkormányzat feladatellátásra vonatkozó becsült ellátotti 
létszámai: 
 
 
Budakalász intézményeinek 2009/2010 tanév II. félévre vonatkozó tényadatai 
 
-  logopédiai ellátás   151 fő  (29 fő/Telepi Iskola + 20 fő/Kalász Suli  + 60 
fő/Telepi Óvoda + 42 fő/Nyitnikék Óvoda) 
-  gyógytestnevelés   67 fő 

 
Budakalász intézményeinek 2010/2011 tanév I. félévre vonatkozó  becsült adatai 
 
-  logopédiai ellátás   150 fő    
-  gyógytestnevelés   65 fő 
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12. Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

Társulási Megállapodásának elfogadására 
93/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (12. sz. melléklet) 

 
Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása jóváhagyásra megküldte a 
társulási megállapodás utolsó változatát. Ez még nem azt a verziót tartalmazza, 
amit a Képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadásra került, az ehhez a 
verzióhoz tartozó megállapodástervezeteket még nem dolgozta ki a kistérségi 
iroda. Arról volt szó, hogy a Kalászi Idősek Klubja működési területét 
kiterjesztjük Pilisszentlászló és Pilisszentkereszt községekre is. Az önök előtt 
levő megállapodás még az ezt megelőző verziót tartalmazza, tehát 2010. január 
1-jétől a megállapodások megszületéséig terjedő időszakra vonatkozó 
megállapodás. A megállapodásban egyedül a 12. § (8) bekezdése 6. pontjában 
szerepel Budakalász, és abban van az Idősek Klubjára vonatkozó 
megfogalmazás. A határozati javaslatot a Népjóléti Bizottság egyhangúlag 
támogatta. 
 
Parlagi Endre polgármester: A határozati javaslat szerint a Képviselő-testület 
elfogadja a határozat mellékletét képező Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodását, felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 

 
 

A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 

 
192/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a határozat mellékletét képező Dunakanyari és 
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
Társulási Megállapodását. Felhatalmazza a Polgármestert a 
Társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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A határozat mellékletét  - a melléklet terjedelme miatt - a jegyzőkönyv …… 
számú melléklete tartalmazza. 
 

13. Javaslat a Semmelweis nap előkészítésére 
94/2010.(IV.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Balogh Csaba NJB elnöke 
Írásos anyag csatolva. (13. sz. melléklet) 

 
Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete megalapította a Budakalászi Polgárok 
Egészségéért díjat tavaly egy rendeletével. Ennek a díjnak az átadására 
szervezünk egy ünnepséget. Az előterjesztésben a Népjóléti Bizottságtól kértünk 
javaslatot arra, hogy ezt melyik napon tartsuk meg. A bizottság egyhangúlag 
arra az álláspontra jutott, hogy 2010. június 15-ét javasolja a díj átadására, a 
díjazásra javasolt személyre pedig a testület zárt ülésén tegyünk javaslatot. 
 
Tolonics István képviselő: Csak a pontosítás kedvéért: Budakalász 
Egészségéért díj tavaly óta van, itt pedig Semmelweis Ignácra emlékezünk. 
Általában június első heteiben szokott létrejönni ez a rendezvény, amikor 
vendégül látjuk az egészségügyi dolgozókat, illetve egy kis műsorral 
kedveskedünk nekik. 
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, több ez az ünnepség, mint egy díjátadás, 
hiszen akik az egészségügyben dolgoznak, orvosok, védőnők, szociális 
munkások, a bölcsőde dolgozói, őket látjuk vendégül ezen a napon. 
 
A határozati javaslat szerint a Képviselő-testület az önkormányzat szociális és 
egészségügyi ágazataiban dolgozó közalkalmazottai és egyéb, az ágazatban 
dolgozó személyek Semmelweis napi köszöntését június 15-én, 18 órakor tartja 
a Kós Károly ÁMK Nagytermében. A Képviselő-testület felkéri a Népjóléti 
Bizottságot az ünnepség megszervezésére. Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 

 
193/2010. (IV.27.) Kt. határozat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat szociális és egészségügyi ágazatban dolgozó 
közalkalmazottai és egyéb az ágazatban dolgozó személyek 
Semmelweis napi köszöntését 2010. június 15-én 18 órakor 
tartja, a Kós Károly ÁMK nagytermében. A Képviselő-
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testület felkéri a Népjóléti Bizottságot az ünnepség 
megszervezésére.  
 
Határidő: Semmelweis nap szervezése és díjátadás 2010. 
június 15. 

Felelős: Polgármester és a Népjóléti Bizottság elnöke 
 
 
Parlagi Endre polgármester: Most hallgassuk meg a napirend előtti 
hozzászólásokat. 
 
Krunity Péter képviselő: A Magyar utcában a támfal egyre aggasztóbb 
állapotban van. Erről születik-e statikai vélemény? 
 
Parlagi Endre polgármester: A statikus az épületet, ami ott áll, 
életveszélyesnek nyilvánította. Az épület magántulajdonban van, ott egy idős 
néni lakik, akit szeretnénk áttenni egy bérlakásba mindaddig, amíg a támfal meg 
nem épül. Most folyik egy bérlakásnak a rendezése, ami jelenleg lakott, de a 
bérlő kiköltözik belőle. Ha ez megtörtént, akkor tudunk a munkálatokhoz 
hozzákezdeni. Ez benne volt a tavalyi költségvetésben, de kifutottunk az időből; 
miután a nénit nem tudtuk elhelyezni, nem tudtuk megoldani az építést a múlt 
évben. 
 
Krunity Péter képviselő: Nem látom a nyomát annak, hogy a Magyar utcában 
a garanciális bejárás során észrevételezett hibák ki lettek volna javítva. 
Gondolok itt leginkább a vízelvezető árokra, ami az előző évben átadott 
szakasznál még rosszabb állapotban van. Ezt feltétlenül ki kellene javítani. 
 
A Magyar u.-Pataksor találkozásánál van egy „elsőbbségadás kötelező” tábla 
azoknak, akik a Pataksor felől jönnek ki a Magyar utcába. Az ott közlekedők azt 
mondták, hogy télen képtelenség onnan kijönni a Magyar utcába, mert nem 
látni, hogy a Magyar utcából éppen ki csúszkál lefelé. Tudomásom szerint ez 
belső kezelésű út; amennyiben kell hozzá közútkezelői hozzájárulás, érdemes 
megkérni, mert ott egyébként soha nem volt „elsőbbségadás kötelező” tábla, ez 
jobbkezes utca volt, ezért ezen változtatni kellene. 
 
A Főtéren a Takarékszövetkezet parkolójába történő beállásnál a macskakövek 
kitörtek, azt meg kellene csinálni, mert olyan nagy gödrök vannak ott. 
 
Az Iskola utcánál van az vízösszefolyó, ami az ürömi úttal párhuzamos. A 
növényzet burjánzik belőle, néha ki lehetne takarítani. 
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Ugyanez vonatkozik a Kálvária utcára is. Ott meg kellene vizsgálni azokat a 
meglehetősen idős akácfákat, amelyek például a plébániahivatal előtt vannak, 
mert igencsak kiöregedtek, szárazak, mielőtt még valakire rászakadnak. Esetleg 
meg is lehetne fiatalítani őket, nem biztos, hogy feltétlenül ki kell vágni. 
Ercsényi Tiborné képviselő: A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nevében 
szeretném megköszönni a budakalásziaknak, hogy szavazataikkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy Magyarországon egy valódi változás induljon el; a kétharmados 
támogatottság erre garancia lesz. Nagyon köszönöm a budakalásziaknak azt, 
hogy a kampány során akárhova mentünk, nagy szeretettel, barátsággal fogadtak 
bennünket. A budakalászi polgároknak köszönhetően képviselőjelöltünk, 
Hadházy Sándor már az első fordulóban a szavazatok több mint felét, 55%-át 
szerezte meg és ezzel első fordulós győzelem született. Ilyen még a 
választókerületünkben nem volt. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy ehhez a 
győzelemhez hozzájárultak, köszönjük a bizalmat a budakalásziaknak. 
 
Balogh Csaba képviselő: A Béke sétányon található játszótér vonatkozásában 
felmerült a kérés, hogy mobilvécét állítsunk mellé. 
 
A Béke sétányon a Liliom utcánál, az Árvácska utcánál és a Mályva utcánál 
szemetes tartályokat fontos lenne elhelyezni, köztisztasági okokból. 
 
A játszótéren a gyerekek nyáron a tűző napon játszanak, ezért nagyon fontos 
lenne az árnyékolást megoldani napvédő ernyővel. 
 
Lakossági jelzés alapján szeretném megkérdezni, hogy a Pax TV miért tűnt el a 
kábeltévék kínálatából. Néhányan kérték, akiknek ez az értékrend fontos, hogy 
ezt valamilyen módon próbáljuk meg visszacsempészni a kínálatba. 
 
Parlagi Endre polgármester: A jövő héten lesz taggyűlés, ezt ott tisztázni 
fogjuk. 
 
Tolonics István képviselő: A Budai út-Ady Endre út kereszteződése 
vonatkozásában tavaly decemberben a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a 
NIF tervezői meghallgathatták volna a véleményünket. Azon a bizonyos, 
december 17-ei találkozón megfogalmazódott egy levél, hogy nem járulunk 
hozzá a tervekhez, mert a tervek alapján többünknek a forgalmi rend kialakítása 
miatt a telkünkre való szabályos behajtás korlátozva volt, magyarul 
szabálytalanul tudtunk volna a saját ingatlanunkra behajtani, egy irányból. 
Januárban volt egy újabb beszélgetés, ahol a tervező asszony közölte, hogy itt 
nem arról van szó, mint egy normál építési engedélynél, hogy mi 
beleszólhatunk, ők megcsinálják. Közben – hangsúlyozom, nem az én 
kezdeményezésemre – 440 aláírás összejött, akik az Ady Endre utcában laknak, 
azok közül mindenki aláírta, a Budai út környékén is mindenki aláírta; a 
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közmeghallgatáson is szó volt róla, hogy a Hartmann és a Harmati család tett 
egy felajánlást, amit eljuttattak levélben a polgármester úrnak, miszerint 
felajánlják a házat kisajátításra, ezáltal megoldódna a probléma. A polgármester 
úr akkor azt mondta, hogy továbbította a NIF felé ezt a levelet. Szeretném 
megkérdezni, hogy jött-e erre válasz. Arról van szó, hogy nagy a felháborodás, 
az a kőkereszt, ami körülbelül 150 éve ott van, ne kerüljön el onnan, ha van rá 
más megoldás. 
 
Parlagi Endre polgármester: Nem jött még válasz a NIF-től, de ez a NIF 
beruházása, az ő kompetenciája. 
 
Tolonics István képviselő: Én elmondtam mindenkinek, hogy itt nem arról van 
szó, hogy az önkormányzat sajátítja ki, hanem esetleg ha sikerül a NIF-fel egy 
megállapodást kötni, az még költségtakarékosabb megoldás is lenne. A 
balesetveszélyt pont az a ház okozza, ami teljesen eltakarja, hiába van ott az a 
parabolatükör. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Két dologban szeretnék hozzászólni. Az egyik 
kapcsolódik az István által elmondottakhoz, és felfűzném arra a gondolatsorra, 
amit egy korábbi napirend folytán már elmondtam, hogy nemcsak addig kell, 
hogy fontosak legyenek a települési értékek, amíg meg nem választanak minket, 
hanem utána sem lehet ezekre legyinteni. Ez a tendencia, a várossá nyilvánítás, a 
Lenfonó-átnevezés és most a kőkereszt áthelyezése teljesen ellentétes a 
korábban megfogalmazottakkal. Óriási felháborodást váltott ki a falu lakóiban, 
hogy ezt a több mint 100 éves kőkeresztet az önkormányzat át kívánja helyezni. 
 
Parlagi Endre polgármester: Nem az önkormányzat helyezi át, Krepárt úr. 
Egy jogász végzettségű embertől elvárható, hogy pontosan fogalmazzon. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Polgármester úr annyira intelligens, hogy 
közbevág, miközben megfogalmazom a gondolatomat. Sajnálom, hogy nem érti 
meg, szerintem mindenki számára világos, de ha önnek segítség kell, akkor 
pontosabban fogok fogalmazni. A lényeg az, hogy önkormányzati 
jóváhagyással, az önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján történne meg 
ennek a keresztnek az áthelyezése, önkormányzati támogatás mellett, hiszen 
kérdőíveket szórtak ki a hívők körében, hogy hova kérik áthelyezni a keresztet. 
Ezt biztos nem önök tették, ugye? Rágcsálhatjuk a szavakat körbe-körbe, nem 
biztos, hogy érdemes. Ehhez a kérdéshez másképp kellene hozzáállni, a 
falubeliek akaratát kellene képviselni és annak alapján eljárni. Itt sem 
önkormányzati kezdeményezésre indult a lakosság meginterjuholása, ennek 
ellenére elindult egy polgári folyamat, és nagyon jelentős mértékű támogatás 
van a kereszt áthelyezése ellen. Korábban semmilyen lakossági interjú nem 
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készült, most készült, és ez teljesen ellentétes a mostani hivatalos önkormányzati 
állásponttal. 
 
A Zrínyi utca átadása megtörtént, de egyes információk szerint az új kivitelező 
alvállalkozó kifizetése nem történt meg. Ennek, ha minden igaz, az az oka, hogy 
nem kaptuk meg az államtól a pályázati pénzt, amit erre elnyertünk. Szeretném 
megkérdezni, hogy valóban igaz-e, hogy ezt a 100 millió forintot a mai napig 
nem kapta meg az önkormányzat. Ha igen, mi ennek az oka, és milyen 
intézkedéseket tettek ennek a pénzösszegnek a megszerzése érdekében? 
 
Parlagi Endre polgármester: Szerintem azért, mert az Államkincstárnak 
nincsen pénze. A teljes összeget nem kaptuk meg. Megkérdeztem a szomszédos 
önkormányzatokat, hogy más pályázatok esetében ők hogy jártak. Dicz Ferenc, 
Szentendre polgármestere azt mondta, hogy volt olyan pályázat, ahol egy évvel 
később kapott meg árvízi fejlesztésre 100 millió forintot. Tehát ennél a 
leköszönő kormánynál az egyáltalán nem egy rendkívüli esemény, hogy 
késleltetik a kifizetéseket. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Mennyit kaptunk meg? 
 
Parlagi Endre polgármester: Fejből nem tudom megmondani, azt hiszem, 30 
millió forinttal tartoznak még nekünk. A saját önrészt természetesen kifizettük, 
meg azt, amit már átutaltak. 
 
Kovács Attila képviselő: Bár én nem készültem ilyen nagypolitikai 
összefüggések tárgyalására, mint Ercsényi képviselő asszony, ugyanakkor 
örülök, hogy ezt felvetette és csatlakozni szeretnék hozzá, hogy ez a siker 
nagyon kellett ennek az országnak, úgy gondolom, mindannyiunk közös sikere, 
és a Nemzeti Fórum részéről mi is csatlakozunk ehhez az örömhöz; az elmúlt 
húsz évben akik itt ülnek ezen az oldalon, nagyon sokan másokkal együtt mi is 
hozzátettük a magunkét. Bár ezen vigyorog Mányai úr, de valóban így van, 
hiszen különböző rendezvényektől kezdve nagyon sok mozgósításban részt 
vettünk. (Mányai Zoltán közbeszólására:) Ne legyen már tahó! Tehát a mi 
munkánk is benne van ebben. Ehhez azonban az is hozzátartozik, kedves 
Ercsényiné képviselő asszony, hogy amikor a politikai közéletről van szó, akkor 
végre megtanulják azt, hogy mi a demokrácia, a szólásszabadság és a 
véleménynyilvánítás, ugyanis nemcsak Rogán képviselő úr és Jármai volt 
képviselő vesztette el azt a rágalmazási pert velem szemben, amiről már 
korábban beszámoltam, hanem most Jármai úr pótmagánvádas eljárás keretében 
megint elvesztette. Tehát ha önök a politikai közélet megtisztítására törekvő 
kormányt támogatnak, akkor elvárható az, hogy olyan képviselőjelölteket 
küldjenek ide ősszel a közéletbe, akik nem terheltek az ilyen elítéltetésektől és 
az ilyen stílustól. 



 45 

 
Van egy jó hírem és egy rossz hírem. A jó hír a budakalásziaknak szól, a rossz 
hír meg a szemben levő és minket állandóan hátráltató, nevetségessé tenni 
próbáló képviselőknek szól. Remélem, hogy az elkövetkező időben talán egy 
kicsit alábbhagy ez a stílus, bár a mai testületi ülésen ezt nem tapasztaltam. 
 
A jó hír a budakalásziak számára az, hogy azoknak a forgalomtechnikai 
elemeknek a vonatkozásában, amelyekről egyes képviselőtársaink úgy 
gondolták, hogy egy tapodtat nem mennek előre, a Budai úti csomópont, a 
Damjanich utcai járda és egyéb terelőszigetek építési engedélyét megkaptuk, és 
a tegnapi napon az a kolleganő, aki ezzel foglalkozik a NIF-nél, elindította a 
kivitelezői közbeszerzési eljárást. Ennek az átfutási idejét is természetesen 
jogszabályok határozzák meg, itt egy monitoringbizottság jóváhagyását kell még 
megvárni, de gyakorlatilag az elemek jelentős része zöld utat kapott. 
 
A József Attila utcai projektekről azt tudom mondani, hogy ennek az építési 
engedélye valószínűleg a héten megérkezik. Ezzel teljessé válik az az ütemterv, 
amit a budakalásziaknak ígértünk. Bár, ahogy mondtam, néhány képviselő 
ennek nem örül és szerette volna ezt megakadályozni, vagy azt vélelmezte, hogy 
ezekből nem lesz semmi. Tehát azt tudom mondani, hogy elindulnak a 
kivitelezésekre vonatkozó közbeszerzési pályázatok, és ha sikeresek lesznek, 
akkor ebben az évben elindulhatnak a kivitelezési munkák; lesz, amelyik meg 
fog valósulni és ősszel átadásra kerül, illetve a tél folyamán be tudjuk fejezni, és 
lesznek nyilván olyanok, amik a következő időszakra húzódnak át. Ezt a jó hírt 
el kellett mondanom és közös sikerünknek tekintem, annak ellenére, hogy sokan 
próbálták megakadályozni. 
 
A várostakarítással kapcsolatban megköszönjük Fetter Beatrix munkáját, és 
mindazoknak, akik ebben részt vettek, a képviselőtársak és a budakalásziak 
munkáját is. 
 
Még egy jó hír a projektekkel kapcsolatban - egyeseknek lehet, hogy rossz hír -: 
elindult a sokat bírált Szalonka utcai óvoda építkezése. Akik arra járnak, azt 
tapasztalják, hogy már a falakat építik. Innentől kezdve mindenki gondoljon, 
amit akar, és a képviselőtársakat ennek megfelelően ítéljék meg, akik ebben 
részt vettek, illetve fölöslegesen bíráltak bennünket. 
 
Dr. Hantos István képviselő: A nagypolitika szintjéről egy kicsit leereszkedve 
a helyi szintre azt kérem mindenkitől, aki a választásokban érdekelt volt és 
érintett, hogy ki örömében, ki bánatában szedje le a tábláit, amiket kiraktak. 
Persze a jogszabály erre mindenkit kötelez, de azért az elmúlt esztendőkben ez 
nem nagyon történt meg. Most már lementek a választások, megvolt mindkét 
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forduló, úgyhogy állítsuk vissza a békés, civil környezetet. Ezt kérem minden 
szervezettől, aki plakátokat helyezett ki. 
 
Köszönjük szépen a Gerinc utca javítását.  
 
Kétszer is beszéltünk arról testületi ülésen, hogy jó lenne Budakalászon olyan 
tájékoztató táblákat elhelyezni, amelyek azokat a Budakalászra betérő vagy akár 
budakalásziakat, akik kevésbé ismerik a településünket, el tudják irányítani, 
hogy mi merrefelé van. Volt is arról szó emlékezetem szerint a tavalyi 
esztendőben, hogy idén tavasszal ez elindul. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel 
most hol tartunk. 
 
Illetve volt egy másik kezdeményezésünk, hogy az ófalusi részen és a védett 
házaknál a hagyományos, régi Budakalászra jellemző házszámokat, ha nem is 
akarják megvenni, de az önkormányzat esetleg helyezze el, hogy legyen egy 
egységes, belső kép az Ófaluban. Ezzel kapcsolatban történt-e bármi? Igaz, hogy 
ennek nem volt semmilyen határideje. 
 
Parlagi Endre polgármester: Sajnos nem történt még ez ügyben semmi, de ha 
ez valós igény, akkor megnézzük, hogy melyik költségvetési sorról tudnánk 
finanszírozni. Ezzel én egyetértek. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A szentistvántelepi játszótérről leszedték a 
„Dohányozni tilos” táblát és „A kutyát bevinni tilos” tábla is erőteljesen sérült 
állapotban van. Kérném ezeket visszahelyezni. 
 
A HÉSZ kapcsán a Béke sétányról nyíló utcák jelenlegi helyzete teljesen más, 
mint ami a telekkönyvekben, meg itt-ott fel van tüntetve. Azok a kis 
mellékutcák, amelyek átvezetnek, valójában telekhatárok, illetve közöttük 
vannak épületek. Ha most a HÉSZ-szel úgyis foglalkozunk, akkor ezt a 
helyzetet nem lehetne-e kezelni? Tudom, hogy ez egy hatalmas procedúra, nem 
tudom, lehetne-e valahol egyszerűsíteni, de ha már elfogadunk egy HÉSZ-t, 
akkor abban ne legyen nyolc olyan utca, ami valójában nem létezik. 
 
Parlagi Endre polgármester: Tehát a hatályos térkép szerint a telkek között 
van egy keskeny ösvény, ami kimegy a Béke sétányra, de ezt mindenki 
lekerítette. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Így van. Ha mást nem, akkor a jelenlegi helyzetet 
próbáljuk meg hivatalossá tenni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Én is játszótér ügyben szeretnék szólni. A 
Kőbányai út mellett van egy játszótér, amit nagyon szeretnek a környéken lakók, 
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de annak idején a pályázatból kiejtették azzal, hogy ott van egy villanyoszlop és 
életveszélyes. Meg kellene vizsgálni, hogy nem lehetne azzal valamit csinálni, 
mert oda járnak a környékről a szülők a gyerekekkel azóta is, dacára annak, 
hogy életveszélyes. Kellene egy kicsit javítani az állapotokon és felújítani az ott 
lévő eszközöket. Ez az egyik, amit szerettem volna megjegyezni. 
 
A másik: tegnap volt a HÉSZ-tájékoztató, a képviselők számára a HÉSZ készítői 
tartottak egy tájékoztatót, amelyre mindenki megkapta a meghívót. Érdekes 
módon nem érdekelte a képviselőtársakat, mert csak erről az oldalról voltak 
jelen képviselők. Egy csomó dologra - például arra, hogy mik az elképzelések a 
Gyógynövénykutatóval kapcsolatban, milyen dilemmák, milyen lehetőségek 
vannak - választ kaphattak volna azok, akik nem jöttek el. 
 
Parlagi Endre polgármester: Jegyző asszony kérésére most szavazni kell arról, 
hogy folytatjuk-e az ülést. Aki egyetért azzal, hogy maradjunk, az tegye fel a 
kezét. (16) Köszönöm szépen. 
 
Elmondanám a két ülés között történt fontosabb eseményeket. 
Március 25-én a Pannon Alfa tárgyalt velünk. Megegyeztünk, hogy 
elkészíttetjük annak az anyagmérlegnek a jegyzékét, amelyet illegálisan laktak 
le a sóderbánya környékén, abból a célból, hogy mi az, amit a rekultivációhoz 
fel lehet használni és mi az, amit elkezdenek fokozatosan elszállítani. 
Március 25-én Elek Péter, a Lupa Egyesület elnöke tájékoztatott arról, hogy – 
elsősorban Szigetiné képviselő asszony szívós levelezésére – a 
környezetvédelmi hatóság olyan határozatot hozott, hogy a 2-es út és a 11-es út 
közötti zajvédő falat le kell cserélni. Ez a határozat még nem jogerős. 
Március 26-án az óvoda építőivel tartottunk értekezést. 
Március 27-én a könyvtárban Reisinger János tartott a húsvét misztériumáról 
előadást. 
Március 26-án jótékonysági képkiállítást nyitottunk meg ebben a teremben. 
Március 25-én falutakarítás volt – már volt szó róla. 
Március 30-án találkoztam a panziókat üzemeltető budakalásziakkal. 
Március 31-én a Dzsungel könyve musical előadását beszéltük meg a rendezővel 
és a szervezőkkel – valószínűleg június közepén lesz a bemutató, 90 szereplővel. 
Április 2-án a Promontorborral egyeztettünk az ismert szerződés tartalmáról. 
Április 2-án három nagydoktor járt a hivatalunkban: Bodor Elek professzor úr, 
aki budakalászi, Merkely Béla, a Kardiológiai Társaság elnöke és Józan Péter, a 
KSH magas beosztású munkatársa. A következő szóbeli megállapodást kötöttük. 
1948-ban egy Massachusetts állambeli kisvárosban, Fremingenben 5000 felnőtt 
egészségi állapotát mérték fel, azóta ez a Fremingen Health Study az 
orvostudományban fogalommá vált. Húsz évvel később a vizsgálatot 
megismételték, és az összehasonlító elemezésekből a kutatók nagyon sok fontos 
következtetést vontak le. A budakalászi látogatásnak az a célja – ezt Bodor Elek 
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professzor úr kezdeményezte és a Magisztrátus is magáévá tette –, hogy ezt a 
vizsgálatot Budakalászon kellene elvégezni, hiszen a város fekvése, 
Budapesthez való közelsége, kezelhető mérete erre alkalmassá teszi. Abban 
maradtunk, hogy a májusi testületi ülésre a felek által előkészítendő szerződést 
idehozzuk és megvitatjuk. Ez Budakalász valamennyi felnőtt lakosát érinti, tehát 
körülbelül 7000 embert. 
Április 4-én a húsvéti ortodox szentmisén vettem részt és a hajnali körmeneten. 
Április 6-án magisztrátusi ülés volt a Duna-kanyarral kapcsolatos koncepcióról. 
Április 7-én írtuk alá az óvodaszerződést; most hangzott el, hogy már a falakat 
húzzák. 
Április 8-án az Óbuda Tsz és a kavicsbánya rekultivációjáról tárgyaltunk. 
Április 9-én volt a Jármai Pál ellen indított személyiségi jogsértési peremnek az 
ítélethirdetése. E szerint minden pontban megnyertem a pert első fokon, ami azt 
jelenti, hogy felszólították, hogy szüntesse be a jogsértést, egy országos 
napilapban kérjen bocsánatot, a budakalászi újságokban is hozza ezt 
nyilvánosságra és nem vagyoni kárként 2 millió forintot kamataival kell a 
részemre megfizetnie. 
Április 10-én Gyertyánligeten voltam a Kárpátalján, ahol egy katolikus óvodát 
látogattam meg; négy zsák ruhaneműt vittünk a gyermekeknek, találkoztam 
Stefanjuk Iván polgármester úrral és két képviselővel. Ez egy olyan település, 
ahol senki nem járt magyar iskolába, körülbelül 700-an beszélnek még 
magyarul, de mindenkinek az első nyelve már az ukrán, a beszélgetés során a 
magyarok is keresték a szavakat. Folytatom velük a kapcsolatépítést. 
Április 10-én roma kiállítás volt itt a házban és a költészet napját ünnepeltük. 
Április 13-án egy olyan vállalkozó látogatott meg az Óbuda Tsz elnökével, aki 
pékséget épít az üvegházak területén; az Óbuda utcáról lesz a bejárata, 1000 
négyzetméteres üzemépületet fog felépíteni. 
Április 16-án a József Attila utcával kapcsolatban volt a NIF-fel egyeztetés. 
Elértük, hogy a József Attila utca végén lévő körforgalomban lesz egy 
térplasztika, vélhetően a budakalászi agyagkocsi mészkőből faragott mása. 
Április 13-án a tévépályázókkal egyeztettünk. 
Április 13-án a GYNK-val folyt egyeztetés a szennyvíztisztító telkének 
ügyében. 
Április 13-án a közművelődési koncepciót vizsgáltuk meg egy szakértő asszony 
közreműködésével itt, ebben a házban. 
Április 14-én a Promontorbor-szerződést írtuk alá azzal a magánszeméllyel, 
akivel ingatlant cseréltünk. 
Április 15-én felmondtuk a foglalkoztatás-egészségügyi szerződést. 
Konzultáltunk azzal a pályázóval, akivel az új szerződést megkötjük. Az új 
pályázó ajánlata szerint egy évben 1 millió forintot fogunk megtakarítani az 
előző évekhez képest, és a szolgáltatás sokkal-sokkal hatékonyabb, általunk 
követhető, átlátható, ellenőrizhető lesz. 
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Április 15-én a Metro vezetőivel tárgyaltunk, mert a Kaláz Kft.-nek 2005-ből 
van lezáratlan ügye a Duna-parti kerékpárút és a csatornaépítés kapcsán. 
Április 15-én Szűcs Tamás tűzoltó ezredes úr hívott föl telefonon. Elnézést kért, 
hogy a bejelentésemet még nem tudta érdemben megválaszolni, bár a 30 nap 
eltelt – itt a budakalászi Damjanich út 10. szám alatti tűzesetről van szó –, és 
kijelentette, hogy a Szentendrei Tűzoltóság akadályozza a Pest Megyei 
Tűzoltóság vizsgálatát. Ez holnap a kistérségi tanácsülésen is napirenden lesz. 
Április 16-án egyeztettünk a határon túli kulturális civil szervezetek 10. 
találkozóját szervező szakértőkkel; ez június 17-20. között lesz ebben a házban. 
Április 22-én az adaiak voltak Budakalászon. 
Április 22-én a Telepi Óvoda vezetői értekezletén vettem részt a vezető 
pályázata kapcsán. 
Április 22-én Bakay Kornél régész professzor tartott előadást itt, a Faluházban, 
és a Lánszki Imre által elmondott eredményeket nagyon biztatónak minősítette. 
Április 23-án Dablinyi úr járt itt, aki tulajdonosa az ipari park területén egy 
többhektáros teleknek. Bejelentette, hogy az ipari park fejlesztésére 
létrehozandó kft.-ben meghatározó tulajdonrészt szeretne vállalni. Korábban úgy 
döntöttünk, hogy részünkről a Kaláz Kft. fog ebben részt venni. 
Április 23-án kerékpárút-nyomvonal-egyeztetés volt a Lenfonó parkban. 
Április 24-én, szombaton Kaposszerdahelyen jártam a fafaragó emberünknél. A 
Kárpátok Őre szobor 80%-ban már elkészült, nagyon szép lesz. 
Április 26-án fórumot tartottunk a HÉSZ-ről képviselők részére a tárgyalóban. 
Május 1-jén utcákat avatunk, alapkőletétel és Kevély-futás lesz, mindenkit 
hívunk.  
Épül a hajléktalanszálló, vélhetően június közepén átadjuk. 
Eldőlt a Trianon park építésére a pályázat, vélhetően megtakarítást fogunk 
elérni. A budakalászi kőbánya felajánlotta, hogy ingyen szállítja a követ hozzá. 
Ugyancsak építjük a kis parkot a Klebelsberg Kuno szobor környékén. 
A kátyúzásról a szerződést aláírtuk, tegnap megkezdődött a munka. 
Kipucoltuk a Köves utcai árkot, hogy ha a DMRV tisztítja a víztározóját, akkor 
a víz ne a Mély utcába folyjon, hanem menjen be a szikkasztó árokba. Több 
konténernyi szemetet kellett elszállítani, amit korábban ott felhalmoztak. 
A József Attila utca és a park közötti padkát elkezdtük rendbe tenni, mert ott 
lehetetlen állapotok voltak. Elkezdtük a villanyoszlopok telepítését a Templom 
utcában, a Zrínyi utcában, a Vasút soron, a pékség környékén, hamarosan 
világítani fognak a lámpák. 
Kitisztítottuk a kerékpárutat az árterületen az ártéri erdőben. 
Eltávolítottunk graffitiket, de sajnos a hétvégén újra megjelentek – reménytelen 
küzdelmet folytatunk ellenük. 
Jelentkezett egy befektető, aki a mozi épületében szeretne egy ifjúsági klubot 
létrehozni – írásban fogja benyújtani az elképzelését. 
Bejelentem, hogy az önkormányzat ügyvédje, dr. Varga István országgyűlési 
képviselő lett, a Szolnok megyei listáról bejutott a parlamentbe. 
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Szerződést kötöttünk két fotográfussal, akik a várossá válás pillanatát vagy 
hónapjait művészi fotókon fogják megörökíteni, amit fölteszünk a honlapra, 
minden intézmény hozzáférhet és korlátlanul felhasználhatjuk. 
Elindítottunk a városünnepség idejére egy szép, reprezentatív kiadvány 
elkészítését a város ismertetésére. 
Már említettem, hogy ellopták a patika esőcsatornáját, a Berdóban feltörtek egy 
víkendházat, betörtek a Schieszl Borház irodájába. 
 
Köszönöm a budakalásziak figyelmét. Most elbúcsúzunk tőlük, mert zárt ülés 
következik. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 21 óra 40 perc. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
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