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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 10//2010 Kt.  
 

TARTALOMJEGYZÉK  
 

a Képviselő-testület 2010. április 27-én (kedden) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
161/2010.(IV.27.) Kt. határozat 

Javaslat döntéshozatalra a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozására és 
működtetésére kiírt pályázat ügyében 

 
162/2010.(IV.27.) Kt. határozat 

Javaslat döntéshozatalra a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozására és 
működtetésére kiírt pályázat ügyében 

 
163/2010.(IV.27.) Kt. határozat 

Javaslat döntéshozatalra a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozására és 
működtetésére kiírt pályázat ügyében 

 
164/2010.(IV.27.) Kt. határozat 

Javaslat döntéshozatalra a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozására és 
működtetésére kiírt pályázat ügyében 

 
165/2010.(IV.27.) Kt. határozat 

Javaslat döntéshozatalra a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozására és 
működtetésére kiírt pályázat ügyében 

 
166/2010.(IV.27.) Kt. határozat 

Javaslat a közterület-felügyelet hatékonyságának növelésére 
 
167/2010.(IV.27.) Kt. határozat 

Javaslat a közterület-felügyelet hatékonyságának növelésére 
 
168/2010.(IV.27.) Kt. határozat 
     Javaslat döntéshozatalra a Zeneiskola zongorájának ügyében 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 10//2010 Kt.  
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

a Képviselő-testület 2010. április 27-én (kedden) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, 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 
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 
     Mányai Zoltán képviselő 
 
 
Megjelent továbbá: dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
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Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi 
irodavezető 
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 döntéshozatalra a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozására 
és működtetésére kiírt pályázat ügyében 

  102/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
  Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
  Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

2. Javaslat a Sportkontingensről szóló szerződés módosítására  
103/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
3. Javaslat a közterület-felügyelet hatékonyságának növelésére 

104/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

 
4. Javaslat döntéshozatalra a Zeneiskola zongorájának ügyében  

107/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
5. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatói állására benyújtott 

pályázatok érvényességének vizsgálatára (Zárt ülésen tárgyalható) 
108/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Szervezetfejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására (Zárt ülésen tárgyalható)  
105/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Közbeszerzési Előkészítő Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
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7. Javaslat a budakalászi 0200/5 hrsz.-ú, szennyvíztisztító megépítéséhez 
szükséges terület kisajátítására (Zárt ülésen tárgyalandó)  
106/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
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(A rendkívüli ülés kezdetének időpontja: 18 óra 08 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait, a 
munkatársakat és a munkánkat figyelemmel kísérő budakalásziakat a mai 
rendkívüli ülésen. Megállapítom, hogy 15 fővel a testület határozatképes. 
 
A rendkívüli testületi ülésre hét napirendi pontot jeleztük, melyeket a 
bizottságok megtárgyaltak. Aki a rendkívüli testületi ülés napirendjét elfogadja, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 15 – egyhangú. 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat döntéshozatalra a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozására 
és működtetésére kiírt pályázat ügyében 

 102/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A korábban kiírt 
pályázatra két ajánlat érkezett. Az egyik az IMAGO Kft. pályamunkája, a másik 
pedig a DERA TV-t üzemeltető kft. munkája. Utóbbi pályázó felet hiánypótlásra 
szólítottuk fel, melynek részben a későbbiek folyamán eleget is tett. 
 
A személyes elbeszélgetések és a pályázatok értékelése során a 
legcélszerűbbnek az mutatkozik, ha a Képviselő-testület döntése alapján a 
pályázatot érvényesnek nyilvánítjuk, hiszen volt érvényes pályázatot beadó 
személy vagy szervezet, ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a pályázatot 
nyilvánítsuk eredménytelennek, mivel a műszaki tartalom és a különböző 
feltételek értékelése során nem találtunk olyan pályamunkát, ami megfelelt 
volna valamennyi korábban rögzített feltételnek. 
 
Annak érdekében, hogy a korábban fontosnak és hangsúlyosnak ítélt kulturális 
többletszolgáltatásból mégis valóság legyen, azt indítványozzuk, hogy a 
Képviselő-testület a televíziók működtetésére elkülönített 3 millió forintos 
keretösszeget a 2010. évi költségvetési rendelet későbbi módosításával emelje 
meg 6 millió forintos működtetési költségre, ezt a működtetési összeget 
kulturális többletfeladatokra egy szervezetnek biztosítsa, aki majd a közműsor-
szolgáltatási feladatokon túlmenően a kulturális többletfeladatokat is el tudja 
vállalni. Arra javaslunk felhatalmazást adni a polgármester úrnak, hogy ez a 
szervezet a DERA Televízió legyen, akivel történjenek meg az egyeztetések. 
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Azt is javasoljuk, hogy a működési támogatás megnövelése okán legyen egy 
olyan személy a DERA Televíziónál, akinek kifejezetten az lesz a feladata, hogy 
a budakalászi többletszolgáltatásokat hatékonyan biztosítani tudja.  
 
Azt is indítványozzuk, hogy a korábban eszközbeszerzésre elkülönített 15 millió 
forintos összeg felhasználására se teljes terjedelmében kerüljön sor, ennek 
legfeljebb csak a harmada legyen felhasználva, maximum 5 millió forint erejéig, 
nyilván annak függvényében, hogy az önkormányzat és a DERA Televízió 
milyen kulturális többletfeladatok elvégzésében tud megállapodni, és ehhez 
mérten kerüljön sor a szükséges eszközök beszerzésére. A szerződés egyébként 
egy naptári évig, tehát a következő év május végéig szól. Ez tehát a határozati 
javaslat, és ehhez kérjük a Képviselő-testület támogatását, a bizottsági 
vélemények meghallgatását követően. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: A polgármester urat szeretném megkérdezni, 
hogy mi az a többletfunkció az esetleges kampánytévé funkción kívül, amit a 
DERA TV-nek el kell látnia ezért a 3 millió forintért, konkrétan nevesítve. 
Illetőleg abban a néhány hónapban, ami még hátra van a következő 
önkormányzati választásokig, miért kell ezt a 3 millió forintot elköltenünk, 
amikor ilyen nehéz gazdasági helyzetben van az önkormányzat? 
 
Parlagi Endre polgármester: Ez részben a pályázati kiírásban benne volt, 
amire az egyik pályázó a pályázati kiírásnak megfelelően részletesen válaszolt. 
A másik dolog pedig, ami ehhez tartozik, az, hogy ha sikerül ezzel a céggel 
megállapodni ezekben a többletszolgáltatásokban, akkor ezt a szerződés 
tartalmazni fogja, és a testület a májusi ülésén meg tudja tárgyalni és véleményt 
tud róla nyilvánítani. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Hogy a tévénézők is hallják, mik ezek a 
többletfunkciók, mire költünk el 3 millió forintot? 
 
Parlagi Endre polgármester: Hadd ne soroljam fel, a pályázatban benne volt, 
fenn volt a honlapon. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Egyet mondjon. 
 
Parlagi Endre polgármester: Budakalász természeti értékeinek, építészeti 
örökségének a propagálása, kulturális hagyományainak a propagálása, etnikai 
jellemzőinek és hagyományainak a propagálása, az itt folyó oktatási, kulturális 
munka szélesebb körű ismertetése, a Faluházban elhangzó műsorok rögzítése és 
archiválása, ezek szerzői és felvételi jogának a megtartása, a testvérkapcsolatok 
keretében azoknak az értékeknek a megmutatása, amelyek Adára, Lövétére, 
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Kahl am Mainra vonatkoznak, és minden olyan dolog, ami értéket közvetít a 
budakalásziak felé. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Magánvéleményt mondok, nem bizottsági 
állásfoglalást. Egyrészt van némi pikantériája annak, hogy egy ilyen fontos 
kérdést rendkívüli ülésre írtunk ki és most rendkívüli ülésen tárgyalunk tovább. 
Egy kicsit kiegészítve az előterjesztést amikor kiírtuk a közbeszerzést erre, kettő 
darab pályázó jelentkezett. Az egyik szakmailag korrekt volt, de nagyon magas 
árat kért, a másiktól pedig 15 pontban kellett hiánypótlást bekérni, melyekre 
nem tökéletesen válaszolt. A pályázat nem azért lett érvényes, mert a DERA jó 
ajánlatot adott be, hanem azért, mert szakmailag nem volt megtámadható a 
másik pályázó ajánlata.  
 
Ennek okán most mi azzal a televízióval próbálunk szerződést kötni, amelyik 
nem adott be érvényes ajánlatot és a 15 további feltett kérdésre sem mindig 
tökéletesen válaszolt. Nem szerencsés ez a fajta eljárás, tehát hogy volt egy 
pályázatunk, amire azt mondjuk, hogy nem, ennek okán üljünk le a vesztes féllel 
és próbáljuk meg további 3 millió forinttal megemelt költségvetési összeggel 
őket támogatni, meg további 5 millió forintot próbáljunk eszközbeszerzésre 
fordítani. Ez nem egy olyan eljárás, ami hosszú távon a község érdekeit 
szolgálná. Maximálisan támogatom, hogy legyen települési önkormányzati 
televízió, de ennek van egy átgondolt, korrekt menete, amit nem rendkívüli 
ülések keretében kell nagyjából egy-másfél hónap alatt levezényelni, és nem 
jutunk ilyen faramuci helyzetbe, amikor kapunk is valamit, meg nem is.  
 
Azzal, hogy ezt a pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítjuk, itt 
tegyünk egy pontot, tegyük félre a pénzt, van 3 millió forintunk televíziók 
támogatására, és kössünk olyan szerződést valamelyik televízióval – amiről még 
nem is döntöttünk –, aminek értelmében pontosan számon kérhető feladatokat 
várunk el tőle, de ne menjünk bele ismét egy olyan dologba, aminek nem látjuk, 
mi lesz a vége, mint amilyen ez a pályázat is volt, hogy hétfőn kaptuk meg az 
anyagot, kedden kellett volna dönteni, aminek ez lett az eredménye. Ne vegyük 
le a kérdést a napirendről, mert a pályázat eredményességéről dönteni kell, de az 
ezt követő határozati javaslatot most tegyük ad acta. 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Teljesen egyetértek az előttem szólókkal, hiszen 
végigolvasva az anyagot számomra enyhén szólva kilóg a lóláb, hiszen az 
IMAGO 2000 Kft. augusztus 22-én tudná a rendes adást megkezdeni, a kísérleti 
adás augusztus 1-jével indulhatna, tehát viszonylag későn tudná megkezdeni az 
adását. Én azt is megértem, hogy a DERA TV már jelenleg is sugároz, így az ő 
kiválasztása önöknek kedvezőbb lenne, de a Nógrádi úr által mondottakra 
hivatkozva úgy gondolom, hogy pontot kellene tenni a dolog végére. 
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Dr. Novotny László képviselő: Szerintem itt nem az volt a lényeg, hogy melyik 
mikor tudja elkezdeni, hanem volt egy pályázati kiírás, és sajnos az IMAGO, bár 
szakmailag nagyon jó pályázatot adott be, csak éppen huszonvalahány millió 
forintot szeretett volna kapni a pályázat üzemeltetésére. Az önkormányzat eleve 
a költségvetésében nem különített el ekkora összeget erre a célra, és egyetlenegy 
pályázó volt, aki azt mondta, hogy neki nem szükséges ilyen nagy összeg 
elköltése, mert ő rendelkezik feltételekkel. Gondolom, ezért alakult így ki az 
előterjesztés. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az eredeti határozati javaslat semmi másról nem 
szól, mint arról, hogy folytatjuk a tárgyalást az egyik féllel, és vagy sikerül 
megállapodni vele, vagy nem. Végül is a szerződéstervezet, ha eljutunk odáig – 
egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy eljutunk –, a következő 
testületi ülésen kerül elénk, de ne veszítsünk időt; most április vége van, ha 
május első felében megegyezünk és a május 25-i testületi ülésen elfogadjuk, 
akkor van egy 30 napos türelmi idő, és azt követően, már július elején indulhat a 
Kós Károly budakalászi televízió. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A határozati javaslat szövege változatlan maradt, de 
az OKSB szétszedte öt határozati javaslatra, kis blokkokra. 
 
Az első határozati javaslat, amit az OKSB támogatott, a következőképpen szól: 
(Felolvassa.)  
 
Parlagi Endre polgármester: Aki ezzel az első mondattal egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

161/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Kulturális Televízió létrehozására és működtetésére kiírt pályázatot 
érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A következő határozati javaslat: (Felolvassa.)  
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Parlagi Endre polgármester: 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: 
 

162/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak 
tartja, hogy Budakalászon olyan televízió működjön, amely 
alapvetően képes a település értékeinek, hagyományainak, 
kulturális örökségének hiteles megjelenítésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 
Nógrádi Zoltán képviselő: A következő határozati javaslat: (Felolvassa.) 
 
Németh Antal alpolgármester: Egy kérdésem van ezzel kapcsolatban. 
Tulajdonképpen a DERA TV ettől független funkciójú szervezet marad, a Kós 
Károly Televízió legfeljebb annyi, hogy az üzemeltetője az a kft., amelyik 
részben a Derát is működteti, tehát a DERA név ebben a konstrukcióban nem 
igazán kell, hogy elhangozzon, mert itt pont a Kós Károly Televízió a döntő. 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Azért azt rögzíteni kell, és ezt az 
előterjesztésben is jeleztük, hogy egy településen csak egy közműsor-szolgáltató 
televízió lehet. Tehát két lehetőséget lehet elképzelni: vagy DERA TV néven 
fogja sugározni ezt a kulturális többletszolgáltatást, vagy ha DERA TV néven 
vissza kell adnia a helyi közműsor-szolgáltatást és Kós Károly néven újra meg 
kell, hogy kérje a településre, az az időtényező szempontjából elhúzódást fog 
jelenteni. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez azt jelenti, hogy Kós Károly Televízió néven 
nem működhet a tévé, ha a DERA TV működteti. 
 
Parlagi Endre polgármester: Így van. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Bocsánat, de amikor itt a tárgyalás volt, nem 
így hangzott el. Úgy hangzott el, hogy az, hogy a tévé tulajdonosa egy kft., a 
Kós Károly központnak egy cége, és az adja ki üzemeltetésre, akkor viszont 
lehet. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ha ugyanaz a kft. működteti a DERA TV-t is 
meg a Kós Károlyt is, akkor a Derának meg kell szűnni. 
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Dr. Novotny László képviselő: Azt mondták, hogy ha műsorszórási engedélyt 
kell kérniük, akkor csak egyet kapnak, de ha nem ők kérik, hanem a Kós Károly 
központ kéri és csak üzemeltetésre adják ki, akkor lehet. Én ezt így tudom. 
 
Parlagi Endre polgármester: Menjünk vissza a Nógrádi úr féle javaslatokhoz. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Amit felolvastam, az arról szól, hogy a polgármester 
úr kezdjen tárgyalásokat a DERA Televízióval az esetleges 
többletszolgáltatásokról. 
 
Parlagi Endre polgármester: Egyetlen gond van, amit Németh úr mondott, 
hogy a DERA TV ebben az esetben nem műsorszolgáltató, tehát nem a DERA 
TV-vel tárgyalunk, hanem a DERA TV-t működtető kft.-vel. A határozati 
javaslat második részében tehát az szerepeljen, hogy: „A Képviselő-testület 
fontosnak tartja rögzíteni, hogy a kulturális többletszolgáltatások konkretizálása 
mellett igényt tart arra is, hogy ezen többletszolgáltatásokat egy külön 
munkatárs végezze és felügyelje a Kós Károly Kulturális Televíziót működtető 
kft. részéről.” Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

163/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a Budakalászon 
jelenleg is közműsor-szolgáltatóként jelen lévő Dera TV 
képviselőivel arról, hogy a Dera TV milyen kulturális 
többletszolgáltatásokat tud felvállalni. 
 
A Képviselő-testület fontosnak tartja rögzíteni, hogy a kulturális 
többletszolgáltatások konkretizálása mellett igényt tart arra is, hogy 
ezen többletszolgáltatásokat egy külön munkatárs végezze és 
felügyelje a Kós Károly Kulturális Televíziót működtető kft. 
részéről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A következő határozati javaslat: (Felolvassa.) 
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Parlagi Endre polgármester: Ehhez tartozik egy magyarázat: az 
eszközbeszerzést mi végezzük, a Faluház tulajdonába kerülnek az eszközök, a 
kulturális televízió ezeket csak használja. Aki ezzel a mondattal egyetért, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

164/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozatala kapcsán az 
eszközbeszerzésre elkülönített 15M Ft.-ból legfeljebb az összeg 
harmadáig, 5M Ft.-ig a kulturális többletszolgáltatás biztosítása 
érdekében szerezhetők be eszközök. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A következő határozati javaslat: (Felolvassa.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

165/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 163/2010 (IV.27.) és a 164/2010. (IV.27.) Kt. határozatban 
foglalt kritériumoknak való megfelelés esetén, külön képviselő-
testületi döntés alapján a 2010. évi költségvetésben a televíziók 
támogatására elkülönített 3M Ft. összeget további legfeljebb 3M 
Ft.-tal megemeli, és a legfeljebb 6M Ft. egészét a kulturális 
többletfeladatokat megvalósító televízió részére adja át. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési 
rendelet fentieknek megfelelő tartalommal történő módosításának 
előkészítésére. A televíziók működési támogatása 3M Ft-tal történő 
megemelésének fedezete: a Kós Károly Kulturális Televízió 
létrehozatala kapcsán az eszközbeszerzésre elkülönített 15M Ft.-ból 
realizált megtakarítás részleges átcsoportosítása.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak az 
együttműködési megállapodásnak az előkészítésére, amelynek része 
 A Kós Károly Kulturális Televízió működtetésére kiírt 

pályázatban rögzített kulturális többletszolgáltatások konkrét 
tartalma, 

 Az Önkormányzattal együttműködő szakmai partner, a Dera TV 
kötelezettségvállalása arra, hogy a Budakalászt érintő műsorok, 
különösen a kulturális többletszolgáltatás tekintetében külön 
szakértő munkatárs feladata a műsorkészítés, 

 Annak a konkrét, a kulturális többletfeladatokhoz kötődő 
eszközigénynek a megnevezése, amely a Dera TV 
feladatellátását szolgálja, ugyanakkor a város tulajdonában 
marad, illetve az ehhez kapcsolódó előzetes költségek 
feltüntetése, árajánlatokkal való alátámasztása, 

 A szerződést a felek a Képviselő-testület általi jóváhagyástól és 
a szerződés aláírásától számított egy teljes évre kötik meg. 

 
Az előkészített szerződéstervezetről a Képviselő-testület soron 
következő rendes ülésén dönt. 
 
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület 
22/2010. (I.26.) Kt. határozatát, 23/2010. (I.26.) Kt. határozatát, 
valamint 24/2010. (I.26.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Egy kérdésem van. Ez nem jelenti azt, hogy most a 
költségvetést is módosítottuk? Ez majd a következő testületi ülésen lesz. 
 
Parlagi Endre polgármester: Nem. A költségvetést más okból is májusban 
módosítani fogjuk, mert bizonyos más költségvetési sorokon is lesznek 
megtakarítások, és azokról is dönteni fogunk. 
 
 
 

2. Javaslat a Sportkontingensről szóló szerződés módosítására  
103/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
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Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés 
lényegi elemeit röviden ismertetem. Két szerződés biztosította egészen a 
közelmúltig a civil szervezetek számára megállapított sportkontingens 
felhasználását. Köztudomású, hogy a Sportcsarnok tulajdonosa a Kaláz Kft., a 
Sportcsarnoknak pedig jelenleg van egy bérlője, a Monument 2000 Kft., és 
közöttük van egy bérleti szerződés. Egy másik szerződés is volt közöttük, amely 
szerződés azt tartalmazta, hogy a Kaláz Kft. garantálja a Monument Kft.-vel 
szemben, hogy a Sportcsarnok-kotingenst az önkormányzat által meghatározott 
keretösszeg erejéig elkülönítetten kezeli és rendelkezésre bocsátja. Az 
önkormányzatnak, aki a költségvetési rendeletében megállapítja a civil 
szervezetek támogatására vonatkozó keretét, a Kaláz Kft.-vel volt 
értelemszerűen egy szerződése. A Kaláz Kft. ügyvezetője jelezte a 
közelmúltban, hogy a könyvelője és a könyvvizsgálói nem tartják szerencsésnek 
azt, hogy a Monument Kft. és a Kaláz Kft. között egyszerre fut egy éves bérleti 
szerződés, ráadásul még ő garantálja ezt a bizonyos, Sportcsarnok-kontingens 
igénybe vételére vonatkozó jogügyletet is. Ezért kezdeményezte utóbbi 
szerződésnek a megszüntetését és javaslatot tett arra, hogy a továbbiakban az 
önkormányzat és a Sportcsarnok mindenkori bérlője egymás között szerződve 
orvosolja ezt a helyzetet. Ennek érdekében született ez az előterjesztés és erről 
szól ez a bizonyos, határozati javaslatban rögzített szerződéstervezet is. 
 
A probléma az, hogy jelen pillanatban a Kaláz Kft. és a Monument 2000 Kft. 
között már nem él az a bizonyos, Sportcsarnok-kotingenst szavatoló szerződés, 
ezért az önkormányzatnak egyezkednie, alkudoznia kell a Sportcsarnok 
bérlőjével, aki az itt előterjesztett szerződésmellékletet nem kívánja minden 
további nélkül elfogadni, néhány megkötést szeretne eszközölni a korábbi 
terminológiákhoz képest. Ez a szerződés arról szól, hogy a civil szervezetek a 
piaci árhoz képest nyomottabb áron tudnak hozzájutni a Sportcsarnok 
használatához. A Sportcsarnok jelenlegi bérlője azt kezdeményezi, hogy ennek 
az idősíkja legfeljebb délután 6 óráig tartson, a továbbiakban pedig piaci áron 
tudja értékesíteni a Sportcsarnok nyitva tartási ideje alatt a létesítményt. Azt is 
szeretné, hogy abban az esetben, ha az önkormányzat igénybevétele túlnyúlik 
ezen a bizonyos időkereten, akkor 150%-os felárat fizessen annak érdekében, 
hogy ez a sportcsarnokhasználat továbbra is biztosított legyen.  
 
Azt is kezdeményezte Heiszer úr, a Monument Kft. ügyvezetője, hogy 
szerencsésnek tartaná, ha a továbbiakban az önkormányzati dolgozók részére 
szavatolt kedvezmények és engedmények köre is limitálva lenne, erre 
vonatkozóan is tett egy javaslatot. Ezért egy olyan összetett határozati javaslatot 
terjesztettünk elő, melynek az a lényege, hogy a mellékelt szerződéstervezetet 
hagyja jóvá a Képviselő-testület, és abban a nem várt esetben, ha ezt Heiszer úr 
mégsem írná alá, a polgármester úr kapjon felhatalmazást arra, hogy tovább 
tárgyaljon a megállapodás érdekében. Ez a szerződés egyébként a tárgyév 
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végéig, tehát december 31-éig szól. Azt is rögzíti ez a határozati javaslat, hogy a 
Képviselő-testület nem szeretné a korábbi Sportcsarnok-kontingenssel 
kapcsolatos bevált gyakorlatot megváltoztatni és szeretné azt a továbbiakban is 
fenntartani. Rögzíteni kell, hogy a BMSE nevű civil szervezet kérvényezte, 
hogy ő ne kontingens formájában kapjon támogatást, hanem készpénzes 
önkormányzati dotációban részesüljön. Nyilvánvalóan az ő részére nyitva álló 
időkeret is a vállalkozó számára egy piaci áron kiadható és értékesíthető idősíkot 
jelent. Ez tehát a határozati javaslat, melynek a bizottságok véleményének 
meghallgatását követően az elfogadását javasoljuk. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Mivel nagyon sok új információ a jelenlegi és az ezt 
megelőző rendkívüli ülésen érkezett, van-e lehetőség arra, hogy ezt a napirendi 
pontot áttegyük a zárt ülésre, tekintve, hogy az önkormányzat érdekei 
sérülhetnek azzal, ha bizonyos tárgyalási részletek – szerződésmódosítás, stb. – 
nyilvános ülésen hangoznak el? 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ha az önkormányzat üzleti érdekét érinti, akkor van 
lehetőség még menet közben is zárt ülésre javaslatot tenni. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Kérem, mérlegelje, polgármester úr. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ezt áttegyük a zárt 
napirendi pontok közé, az kérem, szavazzon! (15) Köszönöm szépen, egyhangú. 
Akkor felfüggesztjük ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, és a 3. napirendi 
ponttal folytatjuk az ülést. 
 
 
 

3. Javaslat a közterület-felügyelet hatékonyságának növelésére 
104/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Arra a fő 
problémapontra kívántunk ebben az előterjesztésben összpontosítani, ami 
számos budakalászi életét megkeseríti, nevesül, hogy a tehergépjármű-forgalom 
- főképp a Megyeri híd átadását követően - elég jelentős számban 
tranzitútvonalnak használja a város útjait. Ennek kiszűrésére a közterület-
felügyelők folyamatos ellenőrzést végeznek, az esetek egyre növekvő számában 
a rendőrséggel karöltve. 
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Az előterjesztés tartalmazza azokat a jogi lehetőségeket, amelyek egy 
közterület-felügyelő előtt nyitva állnak akkor, amikor egy ilyen tehergépjármű 
áthaladását érzékeli. Rögzíteni kell, hogy azok az utak, amelyeken ezek a 
járművek közlekednek és amely utakat ezek rongálják, jelen pillanatban a 
magyar állam tulajdonát képezik, ezért kívánatos, és a bizottsági ülésen meg is 
fogalmazódott az az álláspont, hogy szükséges lekérni azon járművek listáját, 
amelyek számára a Magyar Közút felügyeletét ellátó szervezet behajtási 
engedélyt ad. Arra teszünk javaslatot, hogy mind a bírságok gyakoriságát, mind 
pedig az összegszerűségét növelendő egyfajta utólagos, befolyt bírságösszegben 
realizált kompenzációt kapjanak a közterület-felügyelők annak érdekében, hogy 
az ellenőrzések gyakoribbak és a kiszabott bírságösszegek magasabbak, ezáltal 
elrettentőbb hatásúak legyenek, és ilyen módon is küzdelmet folytassunk az 
ellen, hogy a nagy össztömegű tehergépjárművek lehetőleg minél kisebb 
számban és minél ritkábban használják a település útjait. 
 
Az előterjesztés tartalmaz egy részt a nyári teendőkről is, arról, hogy hogyan 
kívánjuk megfékezni vagy legalábbis tompítani főleg a tavak környékén élők 
nyári tortúráját, amiben részük van. 
 
Azt is indítványozzuk, hogy a továbbiakban annak érdekében, hogy a 
polgárőrséggel is legyen egy hatékonyabb együttműködés, legyen egy olyan 
klauzula a velük kötendő támogatási megállapodásokban, hogy kötelesek a 
támogatás fejében közösen, összeszervezve a közterület-felügyelőkkel, a 
településőrökkel és a rendőrökkel ellátva szolgálatot. Ez az esetek egy részében 
így is működik, de kívánatos, hogy teljesen formálissá is tegyük. 
 
A határozati javaslatot azzal a bizottsági kiegészítéssel javasoljuk elfogadásra, 
amit az előterjesztő befogad, és amely úgy hangzik, hogy: ezzel egyidejűleg 
kezdeményezzük a Magyar Közút tulajdonosánál azt, hogy a nyilvántartásokat 
és az engedélyeket, amelyeket az útjaink használatára kiadnak, lista formájában 
az önkormányzattal közöljék, és lehetőleg legyen érdemi befolyásunk arra, hogy 
ezeket az utakat milyen feltételek mellett engedélyezik használni az ide behajtó 
tehergépjárművek számára. 
 
Kovács Attila képviselő: A pontosság kedvéért szeretnék visszatérni arra, hogy 
ezzel egy olyan hatáskört ruházunk a közterület-felügyelőkre, ami azt is jelenti, 
hogy kvázi rendőrségi hatáskört adunk nekik ezeknek az adatoknak az 
ellenőrzését illetően? Ha mondjuk egy gépjárművezető vitatja, akkor milyen 
eszközei vannak a végrehajtására a településőrnek? 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: A településőr hasonló jogokkal és jogkörrel 
bír, mint egy polgárőr, tehát alapvetően az állampolgárokat megillető 
megfigyelési és bűncselekmény észlelése esetén visszatartási lehetőségei 
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vannak. Akinek hatósági jogköre van ebben a kérdésben, az a közterület-
felügyelő. Ez az előterjesztés arra irányul és azt javasolja, hogy hatáskört és 
különböző egyéb formákat nem adhatunk neki, hiszen ezt a jogszabály elég 
stricht módon rögzíti. Ez egy ösztönzést tartalmaz arra, hogy vezetői felügyelet 
nélkül is a lehető legtöbb időt töltsék kint, foglalkozzanak ennek a problémának 
a hatékony orvoslásával és összegszerűen egyre növekvő ütemben szabjanak ki 
bírságot annak érdekében, hogy az ide csak tranzit célokkal jövő forgalom 
kétszer is meggondolja, hogy érdemes-e neki megkockáztatni azt, hogy 
Budakalász városán keresztülhajtson, főleg ha nincs engedélye. Ezek az 
engedélyek egyébként minden autósnál ott kell, hogy legyenek, aki ilyet kap, 
hiszen a fuvarlevél ennek igazolására nem elegendő. A továbbiakban így 
kívánjuk ezt a felügyeleti jogkört gyakorolni, és azt szeretnénk, ha mind a 
rendőrséggel, mind a polgárőrséggel egyre gyakrabban találkozhatnának a 
budakalásziak. 
 
Parlagi Endre polgármester: További kérdés, hozzászólás? (Nincs.) 
Felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

166/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közterületek rendjének védelme, a teherforgalom visszaszorítása, 
valamint a közrendért és köztisztaságért felelős szervek jobb 
együttműködése, az érvényben lévő jogszabályok betartatása 
érdekében úgy határoz, hogy 
 

 Az Önkormányzat állományába tartozó közrend és 
közterület-védelméért felelős munkavállalóknak, a Közterület-
felügyelőknek és településőröknek 2010-ben kiemelt feladatként 
kell foglalkoznia a teherforgalom kiszűrésével, az illegális 
parkolások visszaszorításával, a nyári időszakban a tiltott 
fürdőzés kiszűrésével, a közterületek tisztaságának 
megóvásával, a kocsmák, boltok fokozott ellenőrzésével. Ennek 
során törekedni kell a többi közrendvédelmi szervvel való 
folyamatos együttműködésre. 
 A teherforgalom, vagyis a 12 tonnánál nehezebb járművek 
kiszűrése tekintetében az alábbi eljárásrend követését javasolja a 
Közterület-felügyeletnek: gyakori, folyamatos, visszatérő 
ellenőrzésekkel, az eddigieknél magasabb összegű bírság 
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kiszabása mellett a teherforgalmat átengedése, az ismételten 
visszatérő túlsúlyos össztömegű autók vezetőivel, üzemben 
tartóival szemben alkalmazott maximális büntetési tétel 
kiszabása, az e körben kiszabott bírságok gyakoriságának és 
összegszerűségének növelése.  
 A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a teherforgalom, és 
egyéb közlekedési, parkolási szabálysértés miatt kiszabott és 
befolyt bírságösszegek nettó 10%-a kéthavonként történő 
elszámolás mellett az azt kiszabó Közterület-felügyelőt illeti 
meg. A Közterület-felügyelő által kiszabott bírságok nyomon 
követésére a Közterület-felügyelő által kizárólagosan használt 
bírság-csekktömb szolgál. A befolyó bírságok fennmaradó része 
a hiányzó közlekedési jelzések, táblák beszerzésére, az utak 
állapotának javítására, illetve egyéb közcélra fordítható. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
fentiek szerint kiszabott és befolyt bírságokat az Önkormányzat 
költségvetési rendeletén az arra vonatkozó előírásoknak, 
előirányzatoknak megfelelően folyamatosan átvezesse és a 
közterület-felügyelet motivációjának növelésére felhasználja. A 
Képviselő-testület rögzíti, hogy a helyi lakosok által elkövetett, 
szankcionálandó egyéb szabálysértések tekintetében továbbra is 
a fokozatosság elvének szem előtt tartása célszerű. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Még egy dologról szavazzunk, a kiegészítésről: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

167/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy keresse meg a Magyar Közútkezelő Kht.-t 
azzal a kéréssel, hogy bocsássa az önkormányzat rendelkezésére a 
12 tonnánál nehezebb járművekhez kapcsolódó engedélyek 
nyilvántartását, valamint a behajtási engedélyek kiadásának 
indokolását. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 
 
 

4. Javaslat döntéshozatalra a Zeneiskola zongorájának ügyében  
107/2010.(IV.27.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
Orosz György előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Lehetőség nyílt egy 
használt Yamaha versenyzongora beszerzésére, melyre a Kalász Művészeti 
Oktatási Alapítvány 800.000 forintot összegyűjtött. A zongora Japánból 
megérkezett, és ahhoz, hogy használhatóvá lehessen tenni, további 700.000 
forint karbantartást kell biztosítani. Ezt oly módon lehet megtenni, hogy az 
alapítvány a tulajdonában lévő zongorával támogatja az önkormányzatot, és 
miután az az önkormányzat tulajdonába került, a kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány-keret terhére ezt a 700.000 forintot a zongorára lehet költeni. 
Természetesen a zongora az alapítványi célt meg fogja valósítani, a zeneiskolai 
növendékek zongorázási lehetőségét fogja biztosítani. 
 
A szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a javaslat elfogadását 
javasolták egyhangúlag. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Ez egy Yamaha 
hangversenyzongora, melynek értéke jóval magasabb annál, mint amennyit 
fizetünk most érte. A 700.000 forintról már nem kell döntenünk, mert ez a 
zárszámadási rendeletben benne van. A határozati javaslat a következőképpen 
szól: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

168/2010. (IV.27.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kalász 
Művészeti, Oktatási Alapítvány által térítésmentesen felajánlott 
zongorát köszönettel elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, a 
jogügylethez szükséges támogatási szerződés megkötésére, és arra, 
hogy a hangszert a vagyonában a tárgyi eszközök között 800.000 Ft 
értékben szerepeltesse. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, alapítvány elnöke, zeneiskola-, és KKÁMK 
igazgatója 

 
Parlagi Endre polgármester: Most négy zárt üléses napirendi pont következik 
- tekintettel arra, hogy egy nyilvános napirendi pontot áttettünk a zártak közé -, 
úgyhogy most rövid időre elbúcsúzunk a kameráktól. 

 
(A nyilvános ülés végének időpontja: 18 óra 40 perc. 

A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját. 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Parlagi Endre 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

  
 
 
 


