
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 12/2010 Kt. 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2010. május 13-án (kedden) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
 
197/2010.(V.13.) Kt. határozat 
 Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai  Óvoda 
 működése) 
198/2010.(V.13.) Kt. határozat 
 Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai  Óvoda 
 működése) 
199/2010.(V.13.) Kt. határozat 
 Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai  Óvoda 
 működése) 
200/2010.(V.13.) Kt. határozat 
 Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai  Óvoda 
 működése) 
201/2010.(V.13.) Kt. határozat 
 Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai  Óvoda 
 működése) 
202/2010.(V.13.) Kt. határozat 
 Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai  Óvoda 
 működése) 
203/2010.(V.13.) Kt. határozat 
 Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai  Óvoda 
 működése) 

A 204. számú határozat a zárt ülés jegyzőkönyvében található. 
205/2010.(V.13.) Kt. határozat 

Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyéről szóló 
megállapodások elfogadására 

206/2010.(V.13.) Kt. határozat 
Javaslat a KSZM/2010-10221/III, Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása című pályázaton való indulásra 

207/2010.(V.13.) Kt. határozat 
Javaslat a KSZM/2010-10221/III, Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása című pályázaton való indulásra 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 12/2010 Kt. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

a Képviselő-testület 2010. május 13-án (kedden) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
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 
Rogán László képviselő 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő 

 
Megjelent továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Villám Zsuzsanna (Polgármesteri Kabinet) 
Homor István beruházási osztályvezető (Polgármesteri 
Kabinet) 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Fehérváriné Básits Margit óvodavezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai 
Óvoda működése  
113/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Meghívottak:  óvodavezetők 

 
2. Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyéről 

szóló megállapodások elfogadására 
114/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
3. Javaslat a KSZM/2010-10221/III, Közfoglalkoztatás-szervezők 

foglalkoztatásának támogatása című pályázaton való indulásra  
115/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 

4. Tájékoztató a Szent László, Zrínyi, Alsóvár és Galamb utcák építésével 
összefüggő aktuális feladatokról 
116/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
5. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola vezetői pályázatának 

elfogadására, az intézmény vezetőjének megválasztására (Zárt ülésen 
tárgyalandó) 
110/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Meghívottak:  a pályázók,  

19:00-Baráth Ildikó,  
19:20-Sajóhelyi Gábor,   
19:40-Kovács Kristóf Áron,   
20:00-Horváth Erzsébet,   
20:20-Ónodi Lívia 
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6.  Javaslat a Telepi Óvoda vezetői pályázatának elfogadására, az intézmény 
vezetőjének megválasztására (Zárt ülésen tárgyalandó) 
111/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Meghívott:   Fehérváriné Básits Margit pályázó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 50 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó estét kívánok! A mai rendkívüli testületi ülést 
megnyitom. Megállapítom, hogy 12 fővel a testület határozatképes. 
 
A meghívóban négy nyílt napirendi pontot és kettő zárt napirendi pontot 
jelöltünk. Tekintettel arra, hogy időközben az egyikkel kapcsolatban események 
történtek, azt javaslom, hogy a 4. napirendi pont - „Tájékoztató a Szent László, 
Zrínyi, Alsóvár és Galamb utcák építésével összefüggő aktuális feladatokról” - 
vonatkozásában hallgassuk meg Homor Istvánt, mert az ő indokai alapján ezt le 
kellene venni a napirendről, hiszen a Pénzügyi Bizottság is levette a 
napirendjéről. 
 
Homor István beruházási osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon 
röviden szeretném ismertetni az elmúlt időszakban történteket. Nyilvánvalóan 
mindenki előtt ismert, hogy a múlt évben pályázaton nyertünk pénzt arra, hogy 
négy darab utat megépítsünk. Ezek: Galamb utca, Zrínyi utca, Alsóvár utca és 
Szent László utca. Ezek az adott határidőn belül elkészültek, ami múlt év 
december 15. volt, ezt követően elkezdődött ennek az elszámolása.  
 
Az is ismert mindenki előtt, hogy a Swietelsky Magyarország Kft. nyerte el 
ennek a négy útnak a megépítését. A számlák benyújtására a Pro Regio mint 
eljáró szervezet lett kijelölve. Az önkormányzat adott időn belül megkezdte 
ezeknek a számláknak a folyamatos összeállítását, a szükséges anyagok 
beküldését. Rendkívül hosszú idő, másfél-két hónap telt el, ami alatt 
hiánypótlást kértek ugyan, de ezt követően vártuk azt, hogy ebből a 85 millió 
forintos támogatásból valamennyi megérkezzen, ami viszont nem az 
önkormányzat részére, hanem a Swietelsky részére került kifizetésre, miután itt 
szállítói finanszírozást jelöltünk meg. 
 
Kaptunk egy értesítést a Pro Regiótól körülbelül három héttel ezelőtt, amelyben 
jelezte, hogy az első etapban beadott elszámolásunkat, ami 38 millió forintot 
jelent, befogadták, számszakilag ellenőrizték és a kifizetésről intézkednek. Majd 
három nap múlva kaptunk egy másik levelet a Pro Regiótól, melyben azt jelezte, 
hogy az egész közbeszerzési eljárást ellenőrzés alá vonják. Ekkor természetesen 
leállt az egész folyamat, mert egy eljárás maga után vonja azt, hogy a kifizetés 
mint olyan is felfüggesztésre kerül. 
 
Ezt követően egy tartozási spirál indult meg az alvállalkozók tekintetében, és 
rendkívül kellemetlen helyzet alakult ki. A Swietelsky arra hivatkozva, hogy 
rettenetesen sok a kintlévősége, nem tudta az alvállalkozókat kifizetni, miután ő 
sem kapott pénzt. Ezért gondolkodtunk azon, hogy valami áthidaló megoldással, 
számlamegosztással, utófinanszírozással vagy egyéb formában az önkormányzat 
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átmenetileg egy bizonyos összeget fizessen ki a Swietelsky felé, nyilvánvalóan a 
megfelelő dokumentumokkal alátámasztva, hogy ezt ő azonnali hatállyal 
továbbadja. Erről folytattunk a polgármester úrral és a Swietelsky igazgatójával 
hármasban tárgyalásokat, és ez alapján kezdeményeztük ezt a napirendi pontot. 
 
Szerencsére két nappal ezelőtt a Pro Regiótól megérkezett a levél, amelyben 
leírta, hogy ezt a bizonyos, közbeszerzési eljárással kapcsolatos vizsgálatot 
lezárták, semmiféle szabálytalanságot vagy egyebet nem állapítottak meg. 
Egyúttal közölte a levélben azt is, hogy ezzel a felfüggesztési folyamat - ami 
alatt a pénzkifizetést lehet érteni - befejeződik. A tegnapi napon felhívtam a Pro 
Regio illetékesét, aki azt mondta, hogy várhatóan az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően – az NFÜ mint felettes hatóság ugyan még belenéz – mire az NFÜ-
n és az Államkincstáron átfut ez a dolog, az körülbelül két hét. Ezek után 
tárgyaltunk a polgármester úrral arról, hogy felesleges most mindenféle új 
szerződésmódosításokkal meg minden egyébbel foglalkoznunk, reménykeltőnek 
tűnik az, hogy két héten belül a Swietelsky pénzhez jut, aki vállalta, hogy akkor 
az alvállalkozók felé intézkedik. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a nyílt napirendi pontok 
közül a negyediket vegyük le a napirendről, az kérem, szavazzon! (13) Aki az 
így módosított napirenddel egyetért, az kérem, szavazzon! (13) Köszönöm 
szépen. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai 
Óvoda működése   
113/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Meghívottak:  óvodavezetők 
Írásos anyagok csatolva. (1. sz. melléklet) 

 

Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Budakalász óvodai 
ellátásának zavartalan működése érdekében, miután a település már évek óta 
óvodai férőhelyhiánnyal küszködik, 2008 novemberében a Képviselő-testület 
határozott arról, hogy új óvodát épít. 2009 novemberében egy KMOP-s pályázat 
kapcsán arról határozott a Képviselő-testület, hogy úgy épít óvodát, hogy az a 
Nyitnikék Óvoda tagintézménye lesz, hogy a pályázat feltételeinek megfeleljen. 
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Az óvodai férőhelyek bővítése és a feladatellátás növekedése kapcsán a 
Képviselő-testületnek, aki a Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai tagintézményének 
fenntartója, az óvoda létrehozásával kapcsolatosan határozatokat kell hoznia a 
szabályszerűség érdekében. A közoktatási törvény rendelkezései szerint a 
közoktatási intézmények létrehozására vonatkozóan az adott év május 15-éig 
kell egy új intézmény létrehozásával kapcsolatosan a határozatokat meghozni. A 
Nyitnikék Óvoda jogerős építési engedélye, valamint a kivitelezői szerződés 
aláírását követően április 12-én a Szalonka utcában megkezdődött a 
tagintézmény építése, 2010. május 1-jén sor került az ünnepélyes 
alapkőletételre. A kivitelezői szerződés szerint az intézménynek 2010. 
szeptember 30-áig el kell készülnie. Ennek eredményeképpen 2010. október 1-
jén, pénteken 10 órára tervezhető az óvoda ünnepélyes átadása. 
 
Ahhoz, hogy az óvoda működni tudjon, ennek tárgyi és személyi feltételeit is 
biztosítani kell, valamint a gazdasági, pénzügyi kiadásaira a fedezetet, amire a 
Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletében már 20 millió forintot 
elkülönített. 
 
Rendelkezni kell a Képviselő-testületnek arról, hogy az egyébként 5 csoportos 
tornateremmel bíró, 125 férőhelyes óvodában a 2010/11-es tanévben hány 
óvodai csoportot indít.  
 
Az előterjesztést az intézményvezetők, a pénzügyi osztályvezető és a beruházási 
osztályvezető közreműködésével készítettük el. Az előterjesztés melléklete 
tartalmaz egy olyan, pénzügyi számítást mutató táblát, melyben benne van az ez 
év októberétől, tehát a hivatalos átadástól számított 3, illetve 5 óvodai csoport 
működéséhez szükséges feltételek, illetve kiadások biztosítása. Az egyeztetések 
eredményeképpen az intézményvezetőkkel és a hivatal munkatársaival 
javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a 2010/11-es tanévben 3 csoporttal 
hozza létre az óvodát, majd folyamatosan, egy év múlva, a 2011/12-es nevelési 
évben bővítse 5 csoportosra az óvodát és töltse fel gyermekekkel. 
 
A határozati javaslatokban szerepelnek a létrehozásról, a tárgyi, személyi 
feltételekről, a pénzügyi fedezet biztosításáról, az álláshelyekről és az 
intézményvezető megbízásának kiegészítéséről szóló javaslatok. 
 
Nagyon nagy előkészítő munkát igényelt az előterjesztés, illetve nagyon nagy 
szervező munkát tesz szükségessé a jelenlegi óvodavezetőktől, hiszen föl kell 
mérni valamennyi óvodában azt, hogy a jelenleg oda járó gyerekek szeretnének-
e az új intézménybe átjelentkezni, illetve a leendő óvodásaink közül, akik az 
áprilisi beiratkozáskor még csak a két meglévő intézménybe tudtak beiratkozni, 
kik azok, akik majd a következő nevelési évben, a hivatalos átadást követően az 
új tagintézménybe szeretnének menni. 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Egyesület közös 
kérelmet írt az önkormányzatnak arról, hogy azt kezdeményezik, hogy az új, 
Szalonka utcai óvodában egy német nemzetiségi óvodai csoport induljon. Ennek 
közoktatási rendelkezése az, hogy amennyiben a szülők legalább 8 gyermek 
esetében igénylik, akkor nemzetiségi csoportot kell indítani. Viszont az 
intézményvezetőkkel és a Német Kisebbségi Önkormányzattal egyeztetve arra a 
szóbeli megállapodásra jutottunk, hogy az intézmény beindítását követő évben 
térünk erre vissza, hiszen a felmérések, a kérdőívek feldolgozása jelenleg is tart, 
de május 15-éig a Képviselő-testületnek minden intézményátszervezésre 
vonatkozó határozatról döntenie kell. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az óvoda létrehozásával kapcsolatos, 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék; mind 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, mind pedig a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság egyhangúlag támogatta ezek elfogadását. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Ha három csoporttal létrehozzuk ezt az óvodát, 
ez kötelezően megismétlendő létszám? Mert úgy hallottam, hogy nem igazán 
szeretné senki fölvinni a hegy tetejére a gyerekét óvodába, nagyon alacsony a 
jelentkezési arány. Ha nem lesz meg ez az arány, akkor kényszerfeltöltés lesz 
ezekben a csoportokban, tehát más óvodából át lesznek rakva gyerekek, vagy 
csak papíron háromcsoportos, és a gyakorlatban egy vagy két csoporttal fog 
működni? 
 
Villám Zsuzsanna előkészítő: A kérdőívek jelenlegi felmérése ott tart, hogy 
több mint 30 gyermek szülei kérték a Szalonka utcába a felvételt. Az 
intézményvezető tájékoztatása szerint azzal az óvodapedagógussal, akit szeretne 
oda áthelyezni, a fél csoportja távozik, ami tizenegynéhány gyermek megint, 
tehát a 60-70 férőhely kétharmad része már telítve van. Tény és való, hogy az 
óvodavezetők részéről ez egy nagyon nagy szervezési munkát igényel, de biztos 
rugalmasan fogják kezelni azt a kérdést, hogy aki továbbra is szeretne itt 
maradni, de a Nyitnikék Óvoda körzetébe tartozik, nem a Telepi Óvodáéba, az 
úgymond azt a rendszert ott járja ki. Akik a Nyitnikék Óvoda körzetébe 
tartoznak, már a Telepi Óvodába nem mehetnek, a Telepi Óvoda befogadó 
képessége korlátozott, annyit vehet fel, amennyi gyermek iskolába ment. 
Egyedül a Nyitnikék Óvoda esetében áll elő az a helyzet, hogy bárki jelentkezik 
oda, biztosítani tudja a felvételt, de csak a Szalonka utcába, hiszen a Vasút soron 
és a Pomázi úton is korlátozott a felvétel lehetősége. Ha egy szülőnek 
mérlegelnie kell azt, hogy vagy fölviszi a gyerekét a Szalonka utcába, vagy nem 
lehet a másik két óvodában elhelyezni, akkor számára még mindig előnyösebb 
az, ha a Szalonka utcába viszi föl; nincs olyan nagy távolság a tagintézmények 
között. 
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Dr. Krepárt Tamás képviselő: Ezt az újakon kívül kérdeztem, tehát akik már 
most az óvodába járnak, azok át lesznek-e téve. 
 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Akik jelentkeztek odaátra, azok átkerültek. Most 
nem tudok önnek felelősségteljes választ adni, mert jelenleg ez a munka folyik, 
az egyeztetés az óvodavezetők, az óvónők és a szülők körében. Azzal is 
tisztában kell lenni, hogy nemcsak a gyermekek, hanem a dolgozók esetében is 
várható igény arra, hogy a Szalonka utcába fel szeretnének menni, míg a 
Nyitnikék Óvoda vezetőjének azzal is tisztában kell lennie, hogy nemcsak a 
Szalonka utcába kell állást hirdetni, hanem előfordulhat, hogy a Pomázi úti 
épületbe kell állást hirdetni, sőt az is előfordulhat, hogy a Telepi Óvoda 
dolgozóira is hatással lesz az új óvoda létrehozása, és ott kell állást hirdetni. Erre 
vonatkozó konkrét eredményt most még nem tudok mondani. 
 
Parlagi Endre polgármester: További kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Az 1. 
határozati javaslat a következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

197/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
óvodai férőhelyeinek bővítése érdekében, a Nyitnikék Óvoda 
(Budakalász, Pomázi út 3.) tagintézményének felépítésével, 
létrehozza a Nyitnikék Óvoda, Szalonka utcai, 5 óvodai csoportot 
foglalkoztató, 125 fő maximális gyermeklétszámot befogadó 
tagintézményét, amelynek hivatalos átadását 2010. október 1-jére 
tervezi. 
 
Határidő: a hivatalos átadás (várhatóan 2010. október 1.) 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
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198/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék 
Óvoda (Budakalász, Pomázi út 3.) 2009. augusztus 6-án módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt, 380/2009.(VIII.06.) sz. Kt. 
határozattal elfogadott alapító okiratát  a II/3., a II/9., 10., 
pontokban módosítja azzal, hogy a fenntartó által 2010. május 13-
án módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 
Budakalász, Szalonka utcai tagintézmény hivatalos átadása napján 
lép hatályba.  
Módosítások: szövegszerűen az alábbiak -  
II/3.) A Nyitnikék Óvoda tagintézménye - a hivatalos átadás 
napjától a Budakalász, Szalonka utca 299/101 hrsz. intézmény. 
II/9.) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 
korábban 177 fő, a Budakalász, Szalonka utcai tagintézmény 
hivatalos átadásának napjától 300 fő. Az óvodai csoportok 
maximális száma korábban 7 csoport, a Budakalász, Szalonka utcai 
tagintézmény hivatalos átadása napjától 12 csoport. 
II/10.) A közoktatási intézmény feladatellátást szolgáló vagyona a 
Budakalász, Szalonka utcai tagintézmény hivatalos létrehozásával 
bővül, a Szalonka utcai 5190 m2 ingatlannal az összes 
ingatlanvagyona 13 684 m2. 
 
Határidő: alapító okirat jóváhagyása 2010. május 15. 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 3. számú határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

199/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék 
Óvoda (Budakalász, Pomázi út 3.) Szalonka utcai 
tagintézményének működéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket biztosítja. A működés megkezdéséhez a hivatalos 
átadásig - várhatóan 2010. október 1-jéig - a jogszabályokban előírt, 
szükséges eszközöket és felszereléseket beszerzi, beszereli, 
használhatóvá teszi. 
 
Határidő: a hivatalos átadás (várhatóan 2010. október 1.) 
Felelős: polgármester 
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Parlagi Endre polgármester: A 4. számú határozati javaslat a következő: Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.)  
 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

200/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék 
Óvoda (Budakalász, Pomázi út 3.) Budakalász, Szalonka utcai 
tagintézményének működését a hivatalos átadás napjától 3 óvodai 
csoport megszervezésével, indításával, míg a 2011/2012-es nevelési 
évtől 5 óvodai csoport indításával biztosítja. 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Az 5. számú határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

201/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék 
Óvoda  Szalonka utcai tagintézményében a hivatalos átadást követő 
3 óvodai csoport működésének finanszírozását az önkormányzat  
4/2010.(III.08.) sz. költségvetési rendeletében  
20 000 000 Ft (húszmillió) összeg erejéig biztosítja. A Nyitnikék 
Óvoda Szalonka utcai tagintézményének létrehozásával a Nyitnikék 
Óvoda álláshelyeinek számát 40,5 álláshelyben határozza meg, az 
eddigi engedélyezett 28,25 álláshelyet 12,25 álláshellyel (Szalonka 
utcai tagintézményben: 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 konyhás, 1 
karbantartó, 1 fő napi 6 órás gazdasági ügyintéző, 1 fő 4 órás 
logopédus) megnöveli. Az álláshelyek betöltését (a foglalkoztatást) 
pedagógusok esetében 2010. szeptember 1-től, technikai dolgozók 
esetében 2010. szeptember 15-től finanszírozza. 
 
Határidő: 2010. szept.1., ill. 2010. szept.15. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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Parlagi Endre polgármester: A 6. számú határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

202/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék 
Óvoda (Budakalász, Pomázi út 3.) Budakalász, Szalonka utcai 
tagintézmény működésének megkezdéséhez szükséges módosított 
és egységes szerkezetbe foglalt alapdokumentumokat (HOP, 
SZMSZ, IMIP, Házirend) a tagintézmény hivatalos átadása előtt 
jóváhagyja. Az alapdokumentumok időbeni elkészítése, módosítása, 
a fenntartóhoz való eljuttatása a Nyitnikék Óvoda vezetőjének 
feladata és felelőssége. 
 
Határidő: fenntartói jóváhagyás 2010. szeptemberi Képviselő-

testületi ülésen 
Felelős: intézményvezető, polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 7. számú határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

203/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükség 
esetén a 2010/2011-es nevelési év kezdetétől, 2010. szeptember 1-
jétől ideiglenes óvodai csoport kialakítását engedélyezi a Szalonka 
utcai tagintézmény hivatalos átadásáig átmeneti, szükség 
megoldásként - az óvodai ellátás zavartalan, az igényelt óvodai 
nevelés zökkenőmentes biztosítása érdekében a Nyitnikék Óvoda 
és/vagy a Telepi Óvoda tornaszobájában. 
 
Határidő: 2010. szept. 1. 
Felelős: intézményvezetők 
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Parlagi Endre polgármester: A 8. számú határozati javaslatról zárt ülésen 
szavazunk. 
 

(Zárt ülés: 18.16-18.17 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 

 
2. Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyéről 

szóló megállapodások elfogadására 
114/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva.(2. sz. melléklet) 

 
Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Mint önök előtt is ismert, a 
tízezer lakosnál népesebb települések részére kötelezően ellátandó feladat a 
hajléktalanok nappali melegedőjének biztosítása. Ez év folyamán a Képviselő-
testület többször is határozott e tárgyban, először a Lenfonó területén jelöltünk 
ki egy helyiségcsoportot, majd kiderült, hogy ez alkalmatlan erre a feladatra, így 
a Kaláz Kft. tulajdonát képező volt Enerbau-irodákat jelöltük ki. A márciusi 
testületi ülés után a Kaláz Kft. ezeket a helyiségeket az általunk elképzelt 
üzemeltetővel, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével, illetőleg az 
ÁNTSZ-szel egyeztetve kialakította, tehát kialakította az intézményt. 
 
A jelen előterjesztés arról szól, hogy az Önkormányzat kössön bérleti szerződést 
a Kaláz Kft.-vel – mivel a terület az övé, havi 50 ezer forintban határoztuk meg 
a bérleti díjat –, illetőleg kössünk ellátási szerződést a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezetével, aki a normatívát megigényli e tárgyban, és utána 
üzemelteti és működteti az intézményt, miután azt a Közép-Magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal engedélyezte. Az engedélyeztetés 
természetesen szintén az üzemeltető feladatát képezi. 
 
A határozathozatalhoz azért kell minősített többség, mert az önkormányzat 
2010. évi költségvetésében 2 millió 500 ezer forint el van ugyan különítve erre a 
célra, de ott felhasználási célként a helyiségcsoportok kialakítása van 
megjelölve, jelen pillanatban pedig itt kialakítási díjat nem fizetünk, csak bérleti 
díjat, illetőleg a helyiségek rezsiköltségeit álljuk, tehát más célra kívánjuk 
felhasználni ezt a pénzt. Természetesen a költségvetésünk következő 
módosításakor elő fogjuk ezt terjeszteni a rendeletben is. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) A Kaláz Kft. a 
saját költségei terhére az átalakítást elvégzi, de mi bérleti díjat fizetünk neki, 
hiszen az ingatlan tulajdonosa a Kaláz Kft. 
 



 14 
 

Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Aki ezzel a határozati 
javaslattal egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

205/2010. (V.13.) Kt. határozat  
1.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képező, az 
Önkormányzat és a Kalász Kft. között kötendő ingatlan bérleti 
szerződést.  

2.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a határozat 2. számú mellékletét képező, a 
hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének 
létrehozására a Magyar Vöröskereszttel kötendő ellátási 
szerződést. 

3.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét 
képező bérleti és 2. számú mellékletét képező ellátási szerződés 
aláírására.  

4.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a hajléktalanok 
nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének létrehozására 
elkülönített keretet a továbbiakban erre a célra bérleti díj és 
közüzemi díjak kifizetésére történő felhasználásához hozzájárul 
azzal, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az 
átvezetésről intézkedni szükséges. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Parlagi Endre 

 
 
 

3. Javaslat a KSZM/2010-10221/III, Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának támogatása című pályázaton való indulásra  
115/2010.(V.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az 
előterjesztésben egy pályázat beadására kérünk felhatalmazást, melynek 
eredményeképpen kettő főt tudunk foglalkoztatni közfoglalkoztatás-szervezői 
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feladattal. A polgármester úr felhatalmazását kérjük arra, hogy ezt a pályázatot 
beadhassuk, valamint arra, hogy a Lökkös pályázatíró cég közreműködésével 
állíthassuk össze a pályázati csomagot. Az ehhez szükséges pénzügyi kereteket 
az előterjesztés tartalmazza, és azt is, hogy a munkavállalók munkabérére és 
járulékaira tudunk pályázni. Remélhetőleg két olyan embert sikerül majd 
idehoznunk, aki a közmunkások tevékenységét valamilyen szinten szakmailag is 
segíteni tudja. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A határozati javaslatban szerepel az, hogy 
„szakképesítéssel rendelkező közfoglalkoztatás-szervezőt alkalmaz”. Ezt azzal 
szeretném kiegészíteni, hogy kérjük fel a hivatalt, hogy tisztázza, milyen 
szakképesítés szükséges ehhez, illetve ha olyan kell hozzá, ami teljesen 
speciális, akkor a pályázatban tisztázza Udvarhelyi úr, hogy arra biztosítanak 
bizonyos költségeket, de az egy képzés, és nem biztos, hogy a szakképesítést 
adja. Ezért kérem, hogy ezt tisztázza a hivatal. 
 
Ercsényi Tiborné képviselő: Benne van az előterjesztésben, hogy a középfokú 
végzettségű munkavállalónak mennyi pénz jár, a felsőfokú végzettségűnek 
mennyi pénz jár. Volt korábban egy falugondnokunk, aki a közterületeseket 
irányította. Nem lehetne-e ezt vele megoldani? Most elég sok pénzt kapunk 
hozzá, hogy felvegyünk valakit, de mi lesz fél év múlva? Mert ezt a támogatást 
fél évre kapjuk, ha jól értelmeztem. Ha letelik a fél év, akkor mi lesz az ő 
sorsuk? Akkor kidobjuk őket, megköszönjük a közreműködést? Egyáltalán ez 
csak időszakos munka, vagy utána főállású alkalmazottak vagy köztisztviselők 
lesznek, vagy mi lesz belőlük? 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Arról van szó, hogy alapvetően 
meghatároztunk feladatokat a közmunkásaink számára. Ezzel a pályázattal azt 
lehet elérni, hogy legyen két olyan ember, akinek valamilyen szakképesítése van 
– az egyik, akire szükségünk van, egy kertész –, és az lesz a feladatuk, hogy a 
megszerzett középfokú képesítésükkel segítsék elő, hogy a közmunkások azt a 
feladatot, amit egyébként is ellátnak, szakmai irányítás mellett tehessék. Ezt 
jelenti az, hogy közfoglalkoztatás-szervezőként foglalkoztatunk valakit, tehát 
valamilyen szakirányú végzettséggel rendelkezik és azt felhasználja a 
közmunkások instruálására.  
 
Ami Ercsényi képviselő asszony kérdését illeti, a falugondnok kollegából 
időközben közterület-felügyelő lett, a közterület-felügyelő munkatársak 
feladatkörébe integrálva van a falugondnok feladata, tehát ezt is csinálják, 
remélhetőleg egyre hatékonyabban. A közrenddel és a közbiztonsággal 
kapcsolatosan egyébként a 25-ei ülésen lesz egy külön előterjesztés.  
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Hogy fél év múlva mi lesz a sorsuk? A munkaszerződésük határozott idejű lesz, 
fél év után a foglalkoztatásukra csak akkor van lehetőség, ha az állam ehhez 
többletforrásokat biztosít, hiszen a mi költségvetésünkben erre forrás egyelőre 
nincsen. 
 
Nagy Zsolt aljegyző: A közfoglalkoztatási tervünk szerint lényegesen több 
közmunkás alkalmazására van lehetőségünk, mint amennyit alkalmazunk, 
egyszerűen azért, mert nincs több jelentkezőnk, de ha erre a feladatra találunk 
jelentkezőt, akkor a fél év letelelte után minimális saját költséggel tudjuk 
foglalkoztatni az illetőt, természetesen ha beválik. 
 
Rogán László képviselő: Egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert 
régebben is volt már ilyen kezdeményezés, öt vagy hat évvel ezelőtt, és 
emlékszem rá, hogy volt akkor a közmunkásoknak egy felügyelőjük, amíg 
figyelte, hogy mit csinálnak, addig ültették a virágot, miután elfordult, már benn 
is voltak a kocsmában. Az a probléma, hogy nem arra tudunk pályázni, amire 
szükségünk lenne, hanem éppen kinézünk valamit és pályázunk. Induljunk ezen 
a pályázaton, természetesen. Csak lesz-e olyan intézkedési terv, amivel retorziót 
lehet alkalmazni azokkal az emberekkel szemben, akik nem végzik jól a 
munkájukat? Ha mondjuk ott egy középfokú végzettségű úr azt mondja nekik, 
hogy gyerekek, nincs kocsma, ez van, meg az van, és erre ők azt mondják, hogy 
hazamegyünk, nekünk nem parancsolsz, akkor mi fog történni? 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Megállapodást kötöttünk parkfenntartásra, 
melynek keretein belül azzal tudtunk az árakból valamennyit leszorítani, hogy 
hetente legalább három alkalommal három főt biztosítunk a vállalkozóknak arra, 
hogy azokat a munkálatokat, amelyeket kézi erővel el lehet végezni és speciális 
kvalifikációt nem igényelnek, besegítenek. Nagyon hasznos lenne, ha lenne egy 
olyan ember még, aki a virágkiültetésekben, a különböző 
növényzetkezelésekben, a parkok kialakításában és fenntartásában szakmai 
segítséget tud nyújtani.  
 
Szávai Károly és Kult Ferenc kollegák megfelelően próbálják visszatartani a 
közmunkásokat az italtól. Az utolsó időszak tapasztalatai alapján megbeszéltük 
Székely Zoltán kollegával, hogy hetente legalább egy alkalommal meg fogják 
őket szondáztatni. Azt tudjuk garantálni és azt próbáljuk meg elérni, hogy abban 
az időszakban, amikor ezek az emberek még egyáltalán hadra foghatóak, 
mondjuk fél egyig, addig színjózanul tartjuk őket. Az új közfoglalkoztatás-
szervező kollega remélhetőleg segítséget tud majd ebben nyújtani. Nehéz 
egyébként retorziót alkalmazni, mert ki lehet szórni a közmunkást - ha 
önhibájából kerül ki a közfoglalkoztatási rendszerből, elméletileg elveszti a 
szociális juttatásokra való jogosultságát -, csak akkor nincs, akit a helyére 
állítsunk, mert a szemetet össze kell szedni, a füvet össze kell takarítani és azt a 
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számos apró feladatot, amelyekkel a hivatal, illetve a polgármester úr megbízza 
őket, el kell végezni, úgyhogy ez egy örökös harc. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ha több hozzászólás nincsen (Senki sem 
jelentkezik.), az 1. számú határozati javaslat a következő: (Felolvassa.) Aki ezzel 
egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

206/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy indulni kíván a KSZM/2010-10221/III, Közfoglalkoztatás-
szervezők foglalkoztatásának támogatása című pályázaton. A 
projekt kapcsán két fő középiskolai végzettséggel, szakképesítéssel 
rendelkező közfoglalkoztatás-szervezőt alkalmaz 6 hónapos 
időtartamra. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 2. számú határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

207/2010. (V.13.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KSZM/2010-10221/III, Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának támogatása című pályázat összeállításával a 
Lökkös Műszaki, Szolgáltató és Oktató Betéti Társaságot bízza 
meg. A felmerülő összes költségeket, maximum 210. 000,- Ft 
összeg erejéig az önkormányzat 2010. évi költségvetésének az 
„Egyéb pályázati önerő” kerete terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat indulási költségének 
befizetésére és a Lökkös Műszaki, Szolgáltató és Oktató Betéti 
Társasággal történő szerződéskötésre. 
 

Határidő:  azonnal 
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Felelős: polgármester 

 
Parlagi Endre polgármester: A következő két napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyaljuk. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 18 óra 35 perc. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Parlagi Endre 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

  
 
 


