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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 14/2010 Kt.  

 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2010. május 25-én, kedden 18 órakor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntéseiről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 

 
 
11/2010.(V.25.) sz. Önk. rendelet: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 11/2010.(V.25.) 
önkormányzati rendeletét a Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 28/1993. (X. 
18.) sz. rendelete a Díszpolgári cím valamint Budakalászért emlékérem alapításáról és 
adományozásának rendjéről, továbbá a Budakalász Nagyközség Önkormányzat 
12/2005. (V.10.) számú rendelete a Budakalász sportjáért díj alapításáról, valamint 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 19/2008.(V.28.) 
rendelettel módosított 8/2005.(III.31.) sz. rendelet a Budakalász kiváló pedagógusa 
cím, valamint a dr. Milosevits Péterné - Budakalász közoktatásáért díj alapításáról és 
adományozásának rendjéről, és a Budakalász Nagyközség Önkormányzat 
képviselőtestületének 21/2009.(V.27.) rendelete A budakalászi polgárok egészségéért 
díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletek módosításáról 
 

229/2010. (V.25.) Kt. határozat 

      Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  
230/2010. (V.25.) Kt. határozat 

 Javaslat Luppa-szigeti kerékpárút ingyenes tulajdonba vételére 
231/2010. (V.25.) Kt. határozat 

 Javaslat a 2010. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató 
 elfogadására  

232/2010. (V.25.) Kt. határozat 
 Javaslat nyári iskolai napközis ellátás megszervezésére 

233/2010. (V.25.) Kt. határozat 
 Javaslat a Cházár András Gyógypedagógiai Iskola 2010. évi támogatásának 
 megemelésére   

234/2010. (V.25.) Kt. határozat 
 Javaslat feladat ellátási és együttműködési keret-megállapodás megkötésére a 
 DPÖTKT-val 

235/2010. (V.25.) Kt. határozat 
       Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 szóló 2009. évi beszámoló elfogadására  
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 14/2010 Kt.  
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  

a Képviselő-testület 2010. május 25-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 
Rogán László képviselő 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
 
Megjelent továbbá: dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

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

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
 
 
 

Napirendi javaslat: 

1. Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló rendeletek módosítására  
123/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

2. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  
118/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
3. Javaslat Lupa szigeti kerékpárút ingyenes tulajdonba vételére 

121/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
4. Javaslat a 2010. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztató elfogadására  
127/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
5. Javaslat nyári iskolai napközis ellátás megszervezésére 

126/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Meghívottak:  iskolaigazgatók 

 
6. Javaslat a Cházár András Gyógypedagógiai Iskola 2010. évi 

támogatásának megemelésére   
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117/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
7. Javaslat feladat ellátási és együttműködési keret-megállapodás 

megkötésére a DPÖTKT-val 
120/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 

8. Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2009. évi beszámoló elfogadására  
124/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 

9. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (Zárt ülésen 
tárgyalandó)  
122/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

10. Javaslat a városi díjak odaítélésére  (Zárt ülésen tárgyalható)  
109/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
11. Fellebbezés – RGYVT (Zárt ülésen tárgyalandó) 

128/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
12. Javaslat az alapítványok által benyújtott pályázati kérelmek elbírálására, 

jóváhagyására (Zárt ülésen tárgyalandó) 
129/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 20 óra 00 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: A rendes képviselő-testületi üléssel folytatjuk a 
mai munkát. Megállapítom, hogy 13 fővel határozatképes a testület.  
 
A meghívóban 12 napirendi pontra tettünk javaslatot, 8 nyilvános és 4 zárt 
napirendi pontra. Akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az kérem, 
jelezze. (Jelzésre:) Szóltak, hogy a nyári iskolai napközi ellátás ügyben 
vendégünk van, majd meg fogom kérdezni a testületet, hogy adunk-e szót a 
vendégnek. Ha nincs észrevétel (Senki sem jelentkezik.), akkor kérem, 
szavazzunk a napirendről. Aki a napirendet elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 13 igen, egyhangú.  
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló rendeletek módosítására  
123/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 
a városban adományozható díjakról 1993-ban, 1998-ban és 2005-ben hozott 
rendeletet, a Budakalász díszpolgára címről, a Budakalászért emlékéremről, a 
Dr. Milosevits Péterné Budakalász közoktatásáért díjról, a Budakalász kiváló 
pedagógusa címről, a Budakalász sportjáért díjról és a budakalászi polgárok 
egészségéért díjról. Ezen rendeletek 2009. július 1. előtt születtek, amelyekben 
még a „nagyközség” elnevezés szerepel. Ezeknek a rendeleteknek a módosítása 
annak apropójából született, hogy 2009. július 1-jén Sólyom László, a Magyar 
Köztársaság elnöke városi címet adományozott Budakalásznak. Ennek 
eredményeképp szerepel az előterjesztésben az a határozati javaslat, hogy a 
rendeletekben ott, ahol a „nagyközség” szó található, „város” legyen helyette. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, illetve a Népjóléti Bizottság, mint a 
díjak odaítélésében döntés-előkészítő szerepet játszó bizottságok, egyhangúlag 
támogatták a rendelet elfogadását. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
városi díjak adományozásáról szóló rendeletmódosítást fogadja el. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ez egy kötelességszerű döntés a részünkről. A 
korábbi rendeleteket, amelyeket különböző díjak alapításáról hoztunk, a 



 6 

névváltozás miatt módosítjuk, tehát arról döntünk, hogy a testület elfogadja a 
korábban felsorolt rendeletek módosítását. Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

11/2010.(V.25.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
11/2010.(V.25.) önkormányzati rendeletét a Budakalász 
Nagyközség Önkormányzatának 28/1993. (X. 18.) sz. rendelete a 
Díszpolgári cím valamint Budakalászért emlékérem alapításáról és 
adományozásának rendjéről, továbbá a Budakalász Nagyközség 
Önkormányzat 12/2005. (V.10.) számú rendelete a Budakalász 
sportjáért díj alapításáról, valamint Budakalász Nagyközség 
Önkormányzat képviselő-testületének 19/2008.(V.28.) rendelettel 
módosított 8/2005.(III.31.) sz. rendelet a Budakalász kiváló 
pedagógusa cím, valamint a dr. Milosevits Péterné - Budakalász 
közoktatásáért díj alapításáról és adományozásának rendjéről, és a 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének 
21/2009.(V.27.) rendelete A budakalászi polgárok egészségéért díj 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletek 
módosításáról. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

2. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  
118/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Dr. Papp Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Elkészítettük a 
nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolták. 
Kérem a testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 

(Megérkezik Tolonics István, dr. Krepárt Tamás, Mányai Zoltán és Ercsényi 
Tiborné, ezzel a Képviselő-testület 17 fővel folytatja a munkáját.) 

 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Aki a határozati 
javaslattal egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

229/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános 
ülésen elfogadott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja. A 3/2010.(I.26.) számú KT. határozat végrehajtási 
határidejét 2010. szeptember 30-ig, a 130/2010.(III.23.) a 
138/2010.(III.23.) és a 140/2010.(III.23.) számú KT. határozatok 
végrehajtási határidejét 2010. júniusi rendes testületi ülésig 
meghosszabbítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

3. Javaslat Luppa-szigeti kerékpárút ingyenes tulajdonba vételére 
121/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Lupaszigeti út melletti 
kerékpárutat a Kaláz Kft. 2004-ben építette meg, a Metro Holding Kft.-től átvett 
pénzeszközből, és ezt követően aktiválta is a mérlegében, saját tulajdonú 
beruházásként nyilvántartva. Egy legfelsőbb bírósági határozat alapján, amelyet 
az előterjesztéshez csatoltunk, a kerékpárút nem lehet a Kaláz Kft. mérlegében, 
tehát nem lehet az ő tulajdonában, át kell adnia az önkormányzatnak, és a mi 
mérlegünkben kell ezt a beruházást szerepeltetni. A Képviselő-testületnek arról 
kell állást foglalnia, hogy milyen vagyonelemként szerepeltesse ezt a 
kerékpárutat. Tekintettel arra, hogy a törvény meghatározza, hogy az út mint 
beruházás forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik, ezért erre tettünk javaslatot. 
A mérlegünkbe a Kaláz Kft. mérlegéből kivezetett bruttó érték és az elszámolt 
értékcsökkenés különbözetével, 36 millió 230 ezer forinttal fog ez a beruházás 
bekerülni. Kérem a határozati javaslat támogatását. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez egy 2007-es határozat. Ez valamilyen ügy 
kapcsán került elő 2010-ben, és ezért rendeződik most? 
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Balsai Judit előkészítő: Egy kicsit technikai volt a dolog. A legfelsőbb bírósági 
határozat úgy emlékszem, 2008 végi volt. 
 
Parlagi Endre polgármester: Azért került most elő, mert itt nemcsak erről van 
szó, hanem a Metro áruház és a Kaláz Kft. között van egy rendezetlen Áfa-
kapcsolat, és a könyvvizsgálók azt mondták, hogy tovább magunkkal cipelni ezt 
a rendezetlen dolgot nem lehet. A Metro gazdasági vezetőjével is tárgyaltunk, 
született a Kaláz Kft. és a Metro között egy megállapodás, ami remélhetőleg 
nekünk kedvező lesz, és úgy gondoltuk, hogy ezzel egy időben ezt a 
tulajdonjogot is rendezzük. Ez szerencsére Áfa-fizetési kötelezettséggel nem jár.  
 
A határozati javaslat szerint az önkormányzat ingyenes tulajdonba veszi a Kaláz 
Kft.-től a Lupaszigeti út melletti kerékpárút beruházást. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonkataszterében a forgalomképtelen 
törzsvagyonok körében szerepeltesse. A bekerülési érték: bruttó 38.750.000,- Ft, 
elszámolt értékcsökkenés: 2.520.000,- Ft. Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

230/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes 
tulajdonba veszi a Kaláz Kft.-től a Lupaszigeti út melletti 
kerékpárút beruházást. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
önkormányzat vagyonkataszterében a forgalomképtelen 
törzsvagyonok körében szerepeltesse. A bekerülési érték: bruttó 
38.750.000,- Ft, elszámolt értékcsökkenés: 2.520.000,- Ft. 
 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
Határidő: 2010. június 15. 

 
 
 

4. Javaslat a 2010. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztató elfogadására  
127/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 
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Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Visszatérő 
napirend keretében adunk számot a 2010. év áprilisában áttekintett 
pályázatokról. Olyat a kollegák nem találtak, ami további kidolgozásra lenne 
érdemes. Azt az egyet, amelyik ebbe a kategóriába tartozott, a rendkívüli ülésen 
a testület jóváhagyta. Kérjük a határozati javaslat elfogadását és a tájékoztató 
tudomásul vételét. 
 
Parlagi Endre polgármester: A határozati javaslat szerint a Képviselő-testület 
a 2010. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

231/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

5. Javaslat nyári iskolai napközis ellátás megszervezésére 
126/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Meghívottak:  iskolaigazgatók 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatási 
intézményeket fenntartó önkormányzatok kötelesek a szorgalmi időn kívül is az 
ellátást biztosítani az óvodás, illetve általános iskolás gyermekek számára. Jelen 
esetben a két óvoda a nyári zárását úgy oldja meg, hogy valamelyik intézmény 
mindig nyitva van és biztosítani tudja az óvodai ellátást a gyermekeknek. 
 
A két általános iskola esetében a korábbi évek gyakorlata az volt a 2004-ben 
készült felmérés alapján, hogy az általános iskolában a tanítási időn kívül nem 
igényelték a szülők a nyári szünet idejére a napközis ellátást, illetve akik 
igényelték, azok a tanítás utolsó hetét követő néhány napban kérték, amit az 
intézmények saját hatáskörben elláttak. Ebben a tanévben több szülő részéről is 
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felmerült az igény, hogy a szorgalmi időszakon kívül nem tudják a gyermeküket 
elhelyezni a nyári szünet tíz hetére, illetve a településen szervezendő táborok 
költségei olyan magasak, hogy nem tudják biztosítani erre a fedezetet a családi 
büdzséből. A két iskola igazgatója felmérést végzett, hogy a nyári szünet tíz 
hetére hol, melyik osztályban hány gyermek szülője igényli ezt a napközis 
ellátást. A felmérésekről készült táblázat az előterjesztés mellékletét képezi. 
Ezek alapján a szorgalmi időszakot követő első héten, azaz a tanítás befejezését 
követő három napban szükséges a nyári napközis ellátás megszervezése, mert 
elérik azt a gyermeklétszámot, ami ezt indokolttá teszi. Jelen esetben ez plusz 
költségvetéssel nem jár az önkormányzat számára, az intézmények saját 
hatáskörben vagy a két iskolaigazgató együttműködve meg tudják oldani erre a 
három napra a napközis ellátást. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a múlt héten tárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérem szépen, hogy adjunk szót a jelentkezőnek. 
Aki egyetért azzal, hogy az ügyben szót kapjon, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás. – Jól látható többség.) Parancsoljon! 
 
Bárdos Anna (Budakalász, Szentendrei út): Bárdos Anna vagyok, Budakalász 
Szentendrei úti lakos. Gyermekem a Kalász Suli első osztályos tanulója.  
 
Pár adattal szeretném kezdeni, ami már részben elhangzott. Magyarországon ma 
egy szülőnek 20-25 nap szabadsága van, ami 4-5 hét, két szülőnél ez 8-10 hét, 
az iskolai szünet pedig 10 hét. Ha összetesszük a kettőt, akkor majdnem kijön, 
de akkor együtt nem megy a család nyaralni. Nagyon jó lenne nekünk, ha a 
Képviselő-testület hozzájárulna ahhoz, hogy a nyári szünetben pár hétre – nem 
szeretnénk az egész nyári szünetre – beadhassuk napközis táborba a gyereket. 
Már nekünk is tudomásunk van arról, hogy évtizedek óta nem volt itt 
Budakalászon nyári napközis tábor, és ha ilyen felmerül, akkor egy kicsit jobban 
odafigyelve kellene megszervezni. Május 5-én kaptunk erről az iskolában egy 
papírt, hogy 7-ére adja le mindenki, hogy melyik hetekre igényli a nyári 
napközis tábort. Minimum két szülőnek a munkahelyével kell egyeztetni, olykor 
még a nagyszülőkkel is. Nálunk szerencsére nem kellett, mert egyetlen 
nagyszülő sem él már. Egyetlen testvérem van, aki Debrecenben lakik, tehát rá 
is csak korlátozottan tudunk számítani. Tehát ez alatt az egy nap alatt kellett 
volna a szülőknek kisakkozni – esetleg a nagyszülőkkel –, hogy melyik heteket 
tudják megoldani, és melyikeket nem. Tudok olyan másodikosról, aki ezt a 
jelentkezési lapot csak 12-én tudta leadni, és akkor már lezárult a jelentkezési 
határidő. Nem tudom, hogy pótjelentkezés vagy jelzés érkezett-e a Képviselő-
testülethez. Szeretném megkérdezni, hogy a nyári szünetre körülbelül hány 
gyerek jött össze a két iskolából. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: 9, 7, 7, 8, 5, 6, 6. 
 
Bárdos Anna (Budakalász, Szentendrei út): Vegyük számításba azt, hogy 
mondjuk 8 minden hétre jelentkezett. Ez nem 8 gyereket jelent, nem 8 családot 
érint - egy család maximum 3-4 hétre jelölte be, hiszen mi is szeretnénk a 
gyerekeinkkel lenni -, mert ha beszorozzuk, akkor minimum háromszor ennyi 
családot, illetve még kétszer ennyi szülőt érint ez a probléma, tehát 24 családot 
és 48 szülőnek a munkahelyét érinti. A mai világban sajnos még azt se nagyon 
tehetjük meg, hogy 3-4 hétre elmegyünk egyfolytában szabadságra, arról nem 
beszélve, hogy nálunk például a munkahelyen júniusban szabadságstop van, 
mert olyan a munkabeosztás, hogy nem mehet el senki szabadságra. 
 
Természetesen megértem azt, mert hallottam olyan hangokat, hogy pár 
gyerekért nem lehet az egész iskolát, a tantestületet, a takarítókat meg a 
konyhásokat mozgósítani. De akkor ez a 48 szülő a munkahelyével mit csináljon 
addig? Lehet, hogy ezt nem a tantestülettel, a pedagógusokkal kellene 
megoldani, hanem más módon, esetleg pedagógiai gyakorlatra járó főiskolásokat 
is lehetne kisegítőként alkalmazni, ha a pedagógusok közül nem mindenki 
vállalja azt, hogy a szabadságából rááldoz erre.  
 
Azt is tudomásul veszem, hogy ha ilyen csekély számú jelentkező esetén ebben 
a formában, ahogy eltervezte a Képviselő-testület, illetve az önkormányzat, nem 
tudják megoldani a nyári tábort, de nagyon szépen kérem, hogy akkor valami 
más alternatív javaslatot próbáljanak már valahogy kitalálni. Esetleg Pomázzal 
vagy a környező önkormányzatok valamelyikével össze lehetne beszélni, hogy 
azt a 6-8 gyereket arra az időszakra, amikor a szülők szeretnék, áthordják, és 
ehhez hozzájárulna az önkormányzat, illetve ha valami másféle tábor indulna itt 
Kalászon, azt az önkormányzat anyagilag támogathatná, hogy a mi gyerekeink 
valahogy beférjenek. 
 
Azért fontos ez nekem, mert nemcsak erről az egy évről szól, nekem még 
legalább 5-6 nyáron meg kell oldanom a gyerekem nyári elhelyezését, és 
igazából csak önökre számíthatok. A beiskolázáskor azt mondta az igazgató úr, 
hogy szeretné, hogy a budakalászi gyerekek Budakalászon járjanak iskolába. Mi 
ezt felvállaltuk, holott mind a ketten Budapesten dolgozunk, de akkor sajnos 
nem szembesültünk azzal, hogy ha erre nem sikerül megoldást találni, akkor ez 
5-6 évig problémát fog okozni. Ha azt szeretnék, hogy ide járjanak a budakalászi 
gyerekek, akkor tennünk kellene egy kicsit ennek érdekében. 
 
Parlagi Endre polgármester: A javaslatait megfontoljuk, a tanév végéig még 
van egy kis idő erre, de az előterjesztett határozati javaslatnak nem mond ellent, 
amit ön mondott. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Az OKSB kiegészítő határozati javaslata részben 
összecseng a hölgy által elmondottakkal. Ez a javaslat pedig az, hogy felkérjük a 
polgármester urat, hogy a kistérségi együttműködés keretében keresse annak 
lehetőségét, hogy hogyan lehet Pomázzal és Szentendrével együttműködni. Ad 
abszurdum anyagilag is jobban megéri busszal átvinni őket minden nap, és 
hozni, mert ennek a költsége lehet, hogy kedvezőbb, mint mondjuk 
személyzetet, takarítónőt, ebédet, miegymást biztosítani.  
 
Biztos, hogy nagyon rövid ideje volt az adatok begyűjtésére az intézményeknek 
– erről Villám Zsuzsanna tud bővebbet –, tehát végrehajtották ezt a feladatot, 
teljesen egyértelmű, hogy két nap alatt nem lehet pontos adatokat megadni. 
Vagy a kistérségi együttműködést kell megnézni, vagy ha az OKSB által 
pályázati támogatásban részesülő nyári táborok dátumait összefésüljük a 
napközis időszakkal, az is jelenthet már valamiféle könnyebbséget. Azt 
gondolom, ebben Villám Zsuzsanna és a hivatal maximálisan segítőkész. 
 
Parlagi Endre polgármester: Egyébként az elmúlt években is partnerek lettünk 
volna ilyen nyári tábor szervezésében, csak nem volt pedagógus, aki vállalkozott 
volna a közreműködésre. A határozati javaslathoz hozzámondanám azt, amit az 
OKSB javasolt ez ügyben: „az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felkéri a 
polgármestert, hogy a kistérségi együttműködés keretében mérje fel, hogy 
hosszú távon milyen lehetőségek vannak a nyári napközis ellátás megoldására.” 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Azzal, hogy a következő testületi ülésre ez kerüljön 
be. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

232/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Kalász Suli és Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatóit, hogy a 
szülői igényeknek megfelelően a 2009/2010-es tanév nyári 
szünetében a nyári napközis ellátást saját hatáskörben vagy 
együttműködve szervezze meg. A pedagógusok foglalkoztatását a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
57.§.(3) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítsa. 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, 
hogy a kistérségi együttműködés keretében mérje fel, hogy hosszú 
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távon milyen lehetőségek vannak a nyári napközis ellátás 
megoldására. 
 
Határidő: 2010. június 15. 
Felelős: intézményvezetők, polgármester 

 
 

6. Javaslat a Cházár András Gyógypedagógiai Iskola 2010. évi 
támogatásának megemelésére   
117/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Cházár András 
összevont iskola és óvoda, diákotthon, pedagógiai szakszolgálatot is ellátó 
intézmény szentendrei intézményének működését a Pest Megyei Önkormányzat 
finanszírozta, abban a konstrukcióban, hogy az éves működési költség 50%-át a 
Pest Megyei Közgyűlés, míg a másik 50%-át a Duna-Kanyar-Pilisi Többcélú 
Kistérségi Társulás vállalta. A Társulási Tanács, azaz a 13 település 
polgármestere döntött úgy még a korábbi években, hogy ezt az 50%-ot a 13 
település között lakosságszám-arányosan elosztja és az összevont iskola 
működésének finanszírozását így biztosítja. Az elmúlt évben ez így is történt, 
viszont a 2010. évben három kisebb település, Pilisszentkereszt, Csobánka és 
Pócsmegyer nem tudta vállalni ezeket a költségeket, és a Társulási Tanács úgy 
döntött, hogy a három nagyobb település, Budakalász, Pomáz és Szentendre ezt 
a kieső költséget szintén lakosságszám-arányosan vállalja át. Budakalász 
Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti támogatást, melynek költsége 2 
millió 307 ezer forint, biztosította is az ez évi költségvetési rendeletében 2 millió 
500 ezer forint erejéig.  
 
Az új konstrukcióban, amelyben a három kis település költségét a három nagy 
településnek kellett magára vállalnia, plusz 144 ezer forint, összesen 2 millió 
644 ezer forint kiadást kell Budakalásznak biztosítani a Cházár András Iskola 
működéséhez. Miután a költségvetési rendeletünkben a 2 millió 500 ezer forint 
rendelkezésre áll, így a hiányt, a 144 ezer forintot kell a Képviselő-testületnek 
biztosítania, melynek fedezetét a Kós Károly Kulturális Televízió működése 
kapcsán történt átcsoportosításokból, illetve rendeleti módosításból javasolja a 
finanszírozni a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. 
A múlt héten mindkét bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta ennek az 
összevont iskolának az ilyen konstrukcióban történő működését, illetve a 
működési költségek finanszírozását. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hiányzó 144 ezer forint fedezetet 
biztosítsa és a mellékelt szerződéstervezet aláírására a polgármestert hatalmazza 
fel. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ehhez még azt szeretném hozzátenni, hogy 
amikor döntés született arról, hogy az iskola fenntartását a Pest Megyei 
Önkormányzat és a kistérség együtt vállalja, akkor készítettünk egy kalkulációt, 
hogy melyik településről hány gyermek jár ebbe az iskolába. Számításaink 
szerint akkor még ennél a most megemelt összegnél is többet kellett volna 
fizetnünk, mert úgy alakult a helyzet, hogy Budakalászról 11 gyermek jár ide, 
van olyan település, például Csobánka, ahonnan egyetlen gyermek sem, a 
lakosságszám-arányos eloszlás szerint pedig őt is megillette volna a rá eső rész. 
Tiszteletre méltó, hogy Pomáz, aki nagyon rossz anyagi helyzetben van, vállalta 
ezt a többletköltséget – nem tudom, a testület megszavazta-e már Pomázon –, 
tehát ezt a többletköltséget vállalnunk kell, és a 11 gyerek ellátása ebben az 
iskolában akkor folyamatosan biztosított. 
 
Aki az erre vonatkozó határozati javaslattal egyetért (Felolvassa.), az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

233/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Dunakanyar-Pilisi önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
által fenntartott Cházár András Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és 
Pedagógiai Szakszolgálat (összevont iskola) feladatellátási, 
működési kiadásainak finanszírozására vállalja a település 
lakosságszám arányára kiszámított 2 643 535 Ft hozzájárulást.  A 
hozzájárulás összegét a 2010. évi költségvetési rendelet 
6.sz.mellékletében az „átadott pénzeszközök” között biztosított 2 
500 eFt összegen felül  szükséges 143 535 Ft-ot a Kós Károly 
Kulturális Televízió kiadásainál megtakarított keret terhére 
biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező, 2010. évre vonatkozó feladat 
finanszírozási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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7. Javaslat feladat ellátási és együttműködési keret-megállapodás 
megkötésére a DPÖTKT-val 
120/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 

 
Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés 
mellékletében szereplő együttműködési keretmegállapodás több olyan ponton 
határozza meg a kistérséggel az együttműködés formáját, amit gyakorlatilag 
szükségtelen lenne minden évben újragondolni és újabb szerződéseket kötni. 
Ilyen például az egymás közötti pénzügyi tartozások kiegyenlítése, a 
szúnyoggyérítési feladatok ellátása, a belső ellenőrzési együttműködés 
szabályai. Ez a keretmegállapodás anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmaz. 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatta a határozati 
javaslatot. 
 
Parlagi Endre polgármester: A határozati javaslat szerint a Képviselő-testület 
elfogadja a Budakalász Város Önkormányzat és a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú kistérségi Társulása közötti, a határozat 
mellékletében szereplő együttműködési keret-megállapodást, és annak aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

234/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budakalász Város Önkormányzat és a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú kistérségi Társulása közötti, a határozat 
mellékletében szereplő együttműködési keret-megállapodást, és 
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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FELADATELLÁTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
KERET-MEGÁLLAPODÁS 

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZÖTT 

 
 
amely létrejött 
 
Név: … … Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Székhely: 
Képviseli: 
Kapcsolattartó:  
 
Név: A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú kistérségi Társulása (a 
továbbiakban: DPÖTKT) 
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Képviseli: Dr. Dietz Ferenc, Elnök 
Kapcsolattartó: dr. Török Balázs, mb. irodavezető 
 
A továbbiakban együttesen, mint Felek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmény: 
 
A DPÖTKT 2004. évi megalakulása óta egyre több tapasztalat halmozódott föl a Társulást 
alkotó önkormányzatoknál az együttműködés formáját és kereteit illetően. Az 
együttműködések közül vannak már intézményesült, vannak évről-évre újrakötött és ad hoc 
együttműködések is, azonban mindezeknek léteznek olyan elemei, melyek állandó 
újragondolása felesleges és azt egy együttműködési keret-megállapodásba érdemes rögzíteni. 
 

1. Pénzügyi tartozások a DPÖTKT és az Önkormányzat között 
 

A DPÖTKT a Társulási Tanács döntése alapján különböző szolgáltatásokat nyújt, 
feladatfinanszírozásokat illetve beszerzéseket végez a tagtelepülései számára. Az 
Önkormányzat az igénybe vett szolgáltatások vagy beszerzések összegének a Tanács 
döntése szerinti megtérítéséről képviselő-testületi döntéssel határoz. Egyúttal a 
DPÖTKT az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a költségvetési törvény 
szerinti normatívákat igényel és utal ki az Önkormányzat felé. 
Felek megállapodnak arról, hogy az egymással szemben fennálló követeléseiket 
közösen megállapodott egyenleg alapján kezelik, azaz az egymással szemben fennálló 
tartozásoknak a tartozáskiegyenlítés napján fennálló pozitív egyenlegét köteles az adós 
fél a másik bankszámlaszámára feladatfinanszírozási pénzeszközátadás jogcímén 8 
napon belül átutalni. 
Az egyenleg képzés menete: A tartozásrendezés kitűzött esedékességi határnapjával az 
Önkormányzat nevében a Polgármester, a DPÖTKT nevében pedig az Elnök írja alá a 
részletes pénzügyi levezetést tartalmazó egyenleg elismerő nyilatkozatot, ezt követően 
történik a pénzeszköz átadás jogcímén történő átutalás a határnapot követő 8 napon 
belül. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy egymással szemben történő egyenlegüket 
folyamatosan vezetik és egyeztetik. Az egyenleg szerinti teljesítés határnapjaként 
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tárgyév január 31-ét, április 30-át, június 30-át és október 31-ét jelölik meg, az 
elszámolást a DPÖTKT kezdeményezi. Az adós fél a jogosult felszólítására nem 
zárkózhat el ezen kívüli határnappal történő elszámolástól sem, valamint a jogosult fél 
kérheti az egyenleg szerinti elszámolás elhalasztását is.   

 
2. Pénzügyi kötelezettségek jogcíme 
 

Jelen megállapodással Felek rögzítik, hogy a közöttük történő pénzügyi 
kötelezettségvállalással járó bármelyfajta megállapodás, szerződés vagy jogviszony, 
amennyiben ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem tesznek, minden esetben célhoz 
kötött, bruttó összegű pénzeszközátadásnak minősül és ezen jogcímen történik meg a 
banki átutalás. Ettől a felek a pénzügyi kötelezettségvállalással járó pénzeszközátadás 
során szabadon el is térhetnek, amennyiben egymással szemben számla ellenében 
történő pénzügyi teljesítést kívánnak lebonyolítani, úgy arról az adott esetben külön 
rendelkeznek. 

 
 
3. Adatközlési és feladat-ellátási megállapodás 
 

A DPÖTKT számos kistérségi normatívát a tagönkormányzatai által közölt adatok 
alapján igényel meg és utal tovább. A DPÖTKT a közölt adatok helyességét minden 
alkalommal ellenőrözni nem képes, sem a helyszínen egyeztetni, ezért az 
önkormányzat által közölt adatok helyességéért az önkormányzat tartozik 
felelősséggel. Ugyanakkor az adatbekérések alakalmával, valamint az 
önkormányzatok kérésére különösen, a DPÖTKT az adatszolgáltatás mikéntjéről, azok 
jogszabályi hátteréről, a számítások elvégzésének módjáról, képletek megadásáról 
felvilágosítást és tájékoztatást ad, továbbá érthető formátumban rögzített teljes körű 
felvilágosítást is biztosít. 
Ezen felül, ha az önkormányzat igényli a DPÖTKT helyszínen is igyekszik támogatást 
nyújtani az erőforrásaihoz mérten, vagy több település részvételével zajló tájékoztatót 
szervez. 
A DPÖTKT az adatközlés határideje előtt legkevesebb 5 munkanappal elküldi az 
önkormányzat számára az adatbekérőt, kivéve ha számára is ennél rövidebb határidőt 
biztosítanak a küldő partnerek (pl. MÁK). 
Az adatkérés és adatközlés hivatalos formában a megadott emailcímeken és a 
megadott kapcsolattartók között zajlik. 

 
 

4. Jogi-szakmai segítségnyújtás 
 
Az Önkormányzat vagy a saját intézménye útján történő feladatellátás esetén annak 
szakmai és jogszabályi megfelelősségét a DPÖTKT ellenőrizni nem képes, azért az 
önkormányzat tartozik helytállni. Azonban az önkormányzat bármilyen szakmai, 
jogszabályi kérdésben felvilágosítás, illetve útmutatás végett jogosult a DPÖTKT-hez 
fordulni, aki sürgető esetet kivéve 14 napon belül választ, iránymutatást nyújt 
jogszabály, előírás betartásának módjáról, vonatkozó előírásokról, egyéb releváns 
kérdésekről. Az önkormányzat továbbá minden évben 1 db térítésmentes belső 
ellenőrzési feladat elvégzését kérheti a DPÖTKT-től intézményeiben. 

 
5. Szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodás 
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A DPÖTKT szúnyoggyérítési feladatokat végez a szúnyogfertőzött, Duna-menti 
önkormányzatok területén az önkormányzatok által kért felszínen és mennyiségben. A 
szúnyoggyérítések szakmai koordinációját a DPÖTKT külső szakértő által végezteti, 
amikor a szakértő jelzi a gyérítés elvégzésének indokoltságát a DPÖTKT tájékoztatja a 
polgármestert, illetve az önkormányzatot. A gyérítéseket a DPÖTKT a tárgyévben 
hozott döntése alapján végzi el. 
A gyérítést megelőzően, legkésőbb 3 nappal a DPÖTKT gondoskodik a települések 
hivatalos kiértesítéséről oly időben, hogy még mód legyen a méhészeket értesíteni a 
munkáról. Továbbá a DPÖTKT értesíti legkésőbb 48 órával a gyérítés megkezdése 
előtt az ÁNTSZ területileg illetékes szervét is. Az elvégzett gyérítés eredményét a 
DPÖTKT a szakértő által kiértékelteti és azt közli az érintett önkormányzatokkal, 
továbbá rendelkezésre bocsájtja a munka elvégzésének dokumentációját. 
A DPÖTKT Társulási Tanács döntése által megrendelt szúnyoggyérítés költségét az 
érintett önkormányzatok a Tanács ez irányú döntése alapján, illetve az elvégzett 
munka, azaz a gyérített terület nagysága szerint arányosan térítik meg a DPÖTKT felé, 
annak bankszámlájára történő átutalás révén feladathoz rendelt pénzeszközátadás 
jogcímén. Az átutalás az adott szúnyoggyérítés elvégzését követően a DPÖTKT 
felszólító levelét követő 8 munkanapon belül esedékes. 
A DPÖTKT támogatást igényel a szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére központi 
forrásból. A támogatás mértékének megfelelően a szúnyoggyérítésre az 
önkormányzatok által történő befizetések arányosan csökkennek. A DPÖTKT a 
feladat pénzügyi elszámolásáról részletes beszámolót készít minden év október 15-ig. 

 
6. Cházár András összevont iskola szentendrei tagintézményének fenntartása 
 

A pest megyei fenntartású Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon, és Pedagógiai Szakszolgálat 
szentendrei tagintézményének bezárása helyett a DPÖTKT úgy döntött, hogy vállalja a 
tagintézmény fenntartása költségei 50%-ának a megtérítését a fenntartó felé és erről a 
megállapodást aláírta. A DPÖTKT a fenntartási költségek önkormányzatok közötti 
megosztására a lakosságszámot veszi alapul. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a DPÖTKT tárgyévben hozott határozata és a 
Képviselő-testület elfogadó döntése alapján megfizeti a rá lakosságszám-arányosan 
háruló fenntartási költségeket és azt két egyenlő részletben tárgyév május 31-ei és 
szeptember 30-ai határnappal biztosítja. 

 
7. Belső ellenőrzési feladatok elvégzése 

 
A DPÖTKT ellátja a tagönkormányzatai költségvetési szerveinek, így Önkormányzat 
költségvetési szerveinek belső ellenőrzési feladatait. Ennek keretében belső ellenőrzési 
vezetőt bíz meg, belső ellenőrzési tervet és stratégiai tervet készít és belső ellenőrzési 
kézikönyvvel rendelkezik. A minden évben elfogadott belső ellenőrzési terv szerint 
elvégzi az ellenőrzési feladatokat, e tervet a képviselő-testületek határozattal 
jóváhagyják. A belső ellenőrzés finanszírozását a DPÖTKT erre igénybe vehető 
normatíva e célra fordításával biztosítja, amennyiben ezen felüli finanszírozási igény 
születik, úgy arról a DPÖTKT Társulási Tanácsa és az Önkormányzat képviselő-
testülete külön döntést hoz. Az Önkormányzat minden évben jogosult egy 
térítésmentes ellenőrzés elrendelését kérni a DPÖTKT-tól. 
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8. E-közigazgatás üzemeltetése 
 

Felek rögzítik, hogy kistérségi együttműködés keretében 2005-ben e-közigazgatási 
fejlesztési projekt megvalósításához fogtak hozzá. A projekt több mint 400 millió Ft 
pályázati támogatásban részesült, a megvalósítás pedig 2008. július 31-én zárult. Attól 
az időponttól kezdve a kedvezményezetteknek legalább 5 éves fenntartási 
kötelezettségük van a rendszerrel kapcsolatban, melyre felek kötelezettséget vállalnak. 
A fenntartási időszak alatt a rendszer üzemeltetéséről, jogszabálykövetéséről és 
verziófrissítéséről kell gondoskodni, melyet a DPÖTKT a Kistérségi Irodán keresztül 
szervez meg. Ezen feladat fedezete az Önkormányzat által biztosított, a DPÖTKT éves 
költségvetésével elfogadott mértékű tagdíj, melyet Önkormányzat negyedévente, a 
negyedév utolsó munkanapjával egyenlő részletekben utal át a DPÖTKT 
bankszámlaszámára. 
Az üzemeltetés alatt az Önkormányzat vállalja, hogy az átadott rendszert a napi 
munkavégzésben használja, a hibákat és igényeket pedig a kistérségi irodának jelzi. A 
Kistérségi Iroda biztosítja a helpdesk szolgáltatást, helyszíni támogatást, ha szükséges 
és a felmerült programozási feladatokat koordinálja és elvégezteti a vállalkozóval. 

 
9. Koordinációs együttműködés, hozzájárulások kezelése 
 

Felek megállapodnak abban, hogy a DPÖTKT és Önkormányzat egymással a 
nyilvános információkat és adatokat megosztja, egymás honlapjain a kért 
információkat megjelentetik. A DPÖTKT az általa készített honlapon az arra kijelölt 
helyen (hírblokkban) az önkormányzat és a kistérség híreit megjelenteti, illetve az 
Önkormányzat részéről ott megjelentetni kért híreket publikálja. 
A DPÖTKT a pályázatok és projektek előkészítésében felkérésre közreműködik, 
segítséget nyújt az Önkormányzatnak ezen tevékenységek szervezésében, 
lebonyolításában vagy elszámolásában. Erről a Felek szükség esetén külön részletezett 
együttműködést kötnek. 

 
A DPÖTKT harmadik fél részére az önkormányzat közigazgatási területén vagy az 
önkormányzatot érintő projekt, kezdeményezés támogatására az Elnök akkor ad ki 
támogatói hozzájárulást, amennyiben ahhoz az önkormányzat polgármestere is 
hozzájárul és erről írásban értesítést küld a DPÖTKT számára. A DPÖTKT által kért – 
elsősorban pályázati anyagokhoz szükséges – pénzügyi kötelezettségvállalással nem 
járó támogatói hozzájárulás megadására a polgármester az önkormányzata nevében 
jogosult. 
 

10. Kapcsolattartás 
 

A DPÖTKT és az Önkormányzat hivatalos közléseire az Önkormányzat egy állandó 
személyt és elérhetőséget jelöl meg, mely személy figyelemmel kíséri a DPÖTKT 
tevékenységét és az Önkormányzatán belül az információk továbbadásáról 
gondoskodik, állandó kapcsolattartó: 

Név: 
Telefon, fax: 
Email: 

 
b. Gazdasági, pénzügyi, költségvetési kérdésekben kapcsolattartó: 

Név: 
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Telefon, fax: 
Email: 

 
c. Szúnyoggyérítési feladat elvégzésében kapcsolattartó: 

Név: 
Telefon, fax: 
Email: 

 
d. Kulturális, sport kérdésekben kapcsolattartó: 

Név: 
Telefon, fax: 
Email: 

 
A DPÖTKT részéről kapcsolattartók: 

Telefon: 26/505-404, fax: 26/312-437 
Email: adminisztrator@dunakanyar-pilis.hu, torok.balazs@dunakanyar-pilis.hu 

 
a) Állandó kapcsolattartó: 

Név: Török Balázs tel: 20/549-5549 
Email: torok.balazs@dunakanyar-pilsi.hu 

 
b) Gazdasági, pénzügyi, költségvetési kérdésekben kapcsolattartó: 

Név: Laki Zsuzsanna, tel: 20/512-7644 
Email: gazdasag@dunakanyar-pilis.hu 

 
c) Kulturális, sport kérdésekben kapcsolattartó: 

Név: Antal Katalin, tel: 20/332-0027 
Email: antal.katalin@dunakanyar-pilis.hu 

 
d) E-közigazgatás kapcsolattartó 

Név: Dénes Zoltán, tel: 20/271-6806 
Email: gvop@dunakanyar-pilis.hu, denes.zoltan@dunakanyar-pilis.hu 

 
 
11. Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, annak felmondására a közlés 

napjával bármelyik fél egyoldalú nyilatkozattal jogosult. 
 
12. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá az alulírott 

helyen és napon. 
 
Szentendre, 2010. április 28. 
 

………………………….. 
…. 

Polgármester, … Önkormányzata 
 

 
………………………….. 

Dr. Dietz Ferenc 
Elnök, DPÖTKT 
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8. Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2009. évi beszámoló elfogadására  
124/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 

 
Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatnak évről 
évre visszatérő feladata az, hogy elfogadja az előző évi gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatokról szóló beszámolót. Ez a beszámoló, ami most önök előtt 
van, a 2009. év tényadatait tartalmazza, úgy az igazgatási feladatokat, mint a 
Gyermekjóléti Szolgálat által elvégzett feladatokat. A beszámolóban 
tényszámok vannak, kiegészítve a bölcsőde, az óvodák és az iskolák adataival. 
Kérem, tárgyalják meg és fogadják el a beszámolót. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) A határozati 
javaslat szerint Budakalász Város Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2009. évi 
gyermekvédelmi beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

235/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2009. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Miután a nyílt napirend végére értünk, most 
kérem szépen a napirend előtti hozzászólásokat. 
 
Márton András képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Lakossági észrevétel 
alapján végre egy jó kezdeményezés kevésbé jó végrehajtására szeretném 
felhívni a figyelmet. Több helyen fákat ültetett az önkormányzat az út szélére, 
de nagyon sok helyen annyira a szélére sikeredett ültetni, hogy tavasszal az út 



 22 

felőli oldaluk teljesen lenyesésre került, és inkább csúnyán néznek ki, mint 
szépen. Ez az egyik. 
 
A másik szintén a faültetéssel kapcsolatos, ami most tavasszal történt az orvosi 
rendelővel és a volt takarékszövetkezeti épülettel szemközti részen. A kivágott 
fűzfák helyére új fákat telepítettek, de van olyan facsemete, ami pont a 25 
kilovoltos vezeték alá került; ha ez 10-12 év múlva megnő, akkor megint 
kezdődik a vita, mert az Elektromos Művek elkezdi faragni, és csúnya látvány 
lesz. Ezeket a csemetéket most még át lehet ültetni más helyre, a továbbiakban 
pedig körültekintőbben kell fákat telepíteni. Természetesen nagyon helyes, hogy 
fákat telepítenek, csak nagyobb odafigyelés szükséges. 
 
Parlagi Endre polgármester: Nyilván a kipusztult fák helyére ültették az 
újakat; megismételtük ugyanazt a hibát, amit 50 évvel ezelőtt elkövettünk. 
 
Márton András képviselő: A kertész nézi a talajt, de most már lassan fölfelé is 
kell nézni, mert egyre több légvezeték van. 
 
A Pomázi útnak a Szentistvántelepi temető felé eső részén van egy üres telek, 
ahol több éven keresztül működött egy zöldséges. Hogy a hozzáférést biztosítsa, 
egy nagyon vékony csövet betett az árokba, illetve betemette. Ez az 
árokbetemetés megszüntetésre került, de a törmelék meg a csőmaradvány hetek 
óta ott van az út szélén. Ha alkalom nyílik rá, akkor ezt valamilyen módon 
szüntessük meg. 
 
A pomázi területen a MÉH-telep után egy vagy két telekkel van egy autómosó 
és egy gumiszerelő. Onnan folyamatosan folyik víz. Ennek egy része 
felgyülemlik a Szentistvántelepi temetőhöz vezető út előtt. Elképzelhető, hogy 
szennyvíz folyik ott ki, vagy valamilyen nem tiszta víz, mert az az árokban 
összegyűlt víz meglehetősen gyanús. Pomáz önkormányzatával fel kellene venni 
a kapcsolatot, hogy tisztázza ezt az állandó vízkifolyást. Elképzelhető, hogy az 
autómosó szennyvize folyik oda ki, és ez meglehetősen kellemetlen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kipucolták ott az árkot, és a földet meg az 
uszadékot elhelyezték az út mellett vagy a járdán, vagy betették a 
magántulajdonban lévő telekre. Ezt a Közútkezelő csinálta, és már felszólítottuk, 
hogy takarítsa el a szemetet maga után. 
 
Valóban az árokban pang a víz a hulladékgyűjtő telep előtt. Pomázzal egyszer 
már végigjártuk a múlt évben, hogy mi az oka annak, hogy ott folyamatosan 
folyik a víz. A pangó vízben szerves anyagok vannak, és ez mutat olyan képet, 
mintha szennyvíz lenne, de végül is a szakemberek azt mondták, hogy ez egy 
rétegvíz, ami ott a domb lábánál fakad, és attól függően, hogy mennyire 
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csapadékos az időjárás, több vagy kevesebb. Ez még nem lenne baj, de átfolyik 
Budakalászra, végigfolyik a Pomázi út mellett, az állomás előtt átfolyik az 
átereszen és ott áll, nincs esése sajnos a Szentendrei út felé, elszikkad és 
megjelenik az Árpád utca meg a szomszédos utcák pincéiben. Nem tudom ma 
megmondani, hogy erre hosszabb távon milyen megoldást tudunk találni és 
ennek mekkora a költsége, de hetente nézem a víz helyzetét abban az árokban, 
és egyetértek a képviselő úrral, hogy ki kell találni valamit a helyzet 
megoldására. 
 
Rogán László képviselő: Hasonló gondolatokat szeretnék én is megosztani. 
Láttam, hogy a kátyúzások elkezdődtek, csak nem fejeződtek még be, 
polgármester úr. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az időjárás miatt fel lett függesztve, mert esőben 
meleg aszfaltot nem lehet szerezni. 
 
Rogán László képviselő: Megosztok egy lakossági megkeresést önökkel az 
utcanévtáblákkal kapcsolatban, részben azoknak a pótlásáról, amiket 
összefirkáltak, részben pedig Budapesten és különböző nagyobb városokban 
kereszteződéstől kereszteződésig fel vannak tüntetve a házszámok. Jó ötletnek 
tartom, hogy Budakalászon is föltegyünk ilyen táblákat. Lenne-e rá lehetőség, 
hogy az utcanévtáblák alá a számozást is elhelyezzük? 
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, csak ez pénzbe kerül, és az ez évi 
költségvetésben nincs benne. Az egész utcabútorhelyzetet újra kellene 
gondolnunk, hogy miben kellene még segíteni a tájékoztatását azoknak, akik a 
városba bejönnek, akár gyalogosan, akár járművel, de ezt a megoldást meg 
fogjuk fontolni. 
 
Rogán László képviselő: A Zrínyi utca Pomáz felé eső részén a füvet le kellene 
vágatnunk az árok és a mostani murva közötti részen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Folytatjuk a fűnyírást. 
 
Rogán László képviselő: A Zrínyi utcai forgalomcsillapítás nem megfelelő az 
embereknek. Nagyon szépek azok a ládák, de azt kérik az ott lakók, hogy a 
Szentendrei út felé eső részen stabilabb megoldást alkalmazzunk. 
 
Parlagi Endre polgármester: Még megvannak, négy darab láda van. 
 
Rogán László képviselő: Tudom, csak ez nem igazán stabil megoldás. Azt 
kérik az ott lakók, hogy gondolkodjanak el, tudnak-e jobb megoldást.  
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Parlagi Endre polgármester: Azt talán meg lehet csinálni, hogy műanyagból 
készült bukkanókat tegyünk le. Ezt meggondoljuk. 
 
Rogán László képviselő: Olyat, ami nem rontja az út állapotát. 
Az utolsó: a költségvetés tárgyalásakor kértem, hogy a Mályva utcai óvodánál a 
parkolót burkolják le. Aszfaltra nincs pénz, ezért meg lett oldva murvával és 
szegélykővel. Polgármester úr, ha most odamegy a Mályva utcai óvodához, nem 
tud kiszállni a kocsiból úgy, hogy ne süllyedjen el. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az egész Mályva utcában megoldatlan a 
csapadékvíz-elvezetés. 
 
Rogán László képviselő: Valamit kezdeni kellene ezzel, viacoloros megoldás is 
lehetne. 
 
Parlagi Endre polgármester: Fedett árkos megoldást fogunk csinálni egészen a 
Szegfű utcáig, illetve a Kovács Lajos utcáig. Ott burkolták a szegélyt a porták 
előtt, azt fel kellene szedni és átalakítani. Foglalkozunk vele. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Én is fa ügyben szeretnék néhány mondatot 
szólni. Megdöbbenve vettem észre és több lakótársam is jelezte, hogy 
meglepődtek azon, hogy a Trianon emlékmű építése közben kivágásra került 
egy 8-10 méter magasságú, 30-50 éves fa. A fa szerintem nem ártott senkinek, 
inkább a szoborra való rálátást zavarta. Való igaz, hogy annak a körnek vagy 
ellipszisnek a sarkába belelógott volna a törzse, de nyugodtan ki lehetett volna 
kerülni, ennek ellenére kivágásra került. Ha a kalászi polgároktól elvárjuk, hogy 
bejelentsék, ha fakivágás történik a telkükön, illetőleg ha nemes fa kivágása 
történik, azt megfelelően pótolni kell, akkor felteszem a kérdést, hogy kinek a 
felelőssége ennek a fának az eltávolítása, illetőleg mi indokolta ezt. A zöld 
szempontokon túlmenően nagyon jól látszik, hogy ez egy elhibázott lépés volt - 
egy emlékmű nemcsak önmagáról szól, hanem a környezetéről is, tehát 
megfelelő környezetben helyezendő el -, mert miután a fa kivágásra került, 
mindenki számára elképesztően szembetűnően látszik az emlékmű mellett egy 
villanyoszlop, mögötte meg két szocreál vécére hasonlító melléképület. Azzal a 
döntéssel, hogy ezt a fát kivágtuk, meglátásom szerint – és ez tényleg nem az 
emlékműnek szól, hanem a rossz döntésnek – a Kárpátok Őréből egy peronőrt 
csináltunk, aki egy szocreál bodegát őriz a falfirkálóktól. Egész egyszerűen nem 
értem, hogy mi ennek a teljesen felelőtlen döntésnek az alapja, és hogy miért 
volt erre szükség. 
 
Parlagi Endre polgármester: A terv úgy készül, hogy a fához nem nyúlunk 
hozzá, ez bekerült volna a burkolt rendezvénytérre, és amikor elkezdődött a 
szegélyépítés, akkor konstatálták az építők, hogy ezt a fát egy darab gyökér 



 25 

tartja, és ha kis szél van, az egész törzse mozog. Én vagyok a felelős érte, 
képviselő úr; kértem egy biológusi szakvéleményt, és a biológus azt mondta, 
hogy ez a fa életveszélyes, ezért kellett eltávolítani. 
 
Egyébként a teljes terület rendezése napirenden van, hiszen épül egy 
gyalogátkelőhely a sarkon, épül egy járda és egy kerékpárút, merőlegesen a 
HÉV-sínekre, valamint épül egy parkoló is a Pomázi úti oldalon. A BKV 
területén ehhez a szocreálnak mondott épülethez nem tudunk hozzányúlni, mert 
nem a mienk. Mindent megteszünk azért, hogy ott egy kellemes és szép 
környezet legyen, a fa kivágása pedig – nem szívesen tettük meg – szükségszerű 
volt. 
 
Tolonics István képviselő: A Zrínyi utca forgalomcsillapításával kapcsolatban 
engem is megkerestek - lassan húsz éve történt a Széchenyi utcában, a 
templommal szemben, hogy egy kislányt halálra gázoltak -, hogy találjunk rá 
valami megoldást. 
 
Egy vidámabb dolog: 24. alkalommal rendezi meg a Budakalászi Baráti Kör a 
hagyományos juniálist június 5-én, 6-án. Szeretettel várunk mindenkit. Tavaly 
nagyon nagy sikere volt a főzőversenynek, melyen részt vettek civil szervezetek 
és egyesületek is. Most is van még lehetőség arra, hogy a jelenléti szándékukat 
jelezzék. 
 
Parlagi Endre polgármester: A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban a Zrínyi 
utcával kapcsolatban a felelősségünk ugyanolyan, mint az Ady Endre utcai 
csomóponttal kapcsolatban. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Alapvetően a jegyző asszonynak mondom a 
gondolataimat. Azzal, hogy változik az önkormányzati törvény, egy év múlva 
már sokkal kevesebben lesznek a budakalászi képviselők; az előterjesztett 
javaslat értelmében 8 darab egyéni körzet és 3 darab listás képviselői hely kerül 
kiosztásra. Ez Budakalászon első körben azt jelenti, hogy a körzethatárokat 
módosítani kell. Tisztelettel kérem a jegyző asszonyt mint a választási bizottság 
legfőbb képviselőjét, hogy időben kezdődjön meg ezzel kapcsolatban az 
egyeztetés. Nem tudom, mikorra tűzi ki a köztársasági elnök a helyhatósági 
választásokat, de úgy tudom, 60 napos közzétételi kötelezettség van. Azt kérem, 
hogy ne az uborkaszezonra essen majd ez az egyeztetés. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Azok az információk, amelyek az ön rendelkezésére 
állnak, azok állnak az én rendelkezésemre is. Ahogy elfogadnak egy törvényt és 
nekem lejön a végrehajtási utasítás, azonnal elkezdem csinálni. Annak 90%-os 
valószínűsége van, hogy az uborkaszezonra fog esni, ezt nem én szabályozom, 
de törvényi kötelességem, hogy körzethatárokat módosítsak. Akkor fogom 
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módosítani, amikor lejön nekem az ukáz, méghozzá azonnal, de arra sem 
rálátásom, sem információm nincs arról, hogy mikor történik ez. Ugyanazok az 
információim, mint ami önnek is az interneten és egyéb fórumokon 
rendelkezésére áll. 
 
Dr. Hantos István képviselő: Az óriási felhőszakadások az elmúlt napokban 
elsősorban azokon a helyeken, ahol kaviccsal, sóderrel, murvával burkolt utak 
vannak, hihetetlen nagy károkat okoztak, és azokról a meredek utcákról, 
amelyek aszfaltos útba torkollanak, nagyon nagy mennyiségű kavicsot mosott az 
utakra, ezáltal nagyon veszélyessé váltak. Megpróbáltunk seprővel, lapáttal ezen 
segíteni, de ez a mennyiség meghaladja a kapacitásunkat. Azt kérem, hogy 
azokkal a kis járgányokkal, amelyek a takarításban részt szoktak venni, 
söprögessék össze a köveket ezeken a meredek utcákon, amelyek jönnek lefelé a 
főútra, elsősorban a Budai útnál. 
 
Liszkai Gyuláné képviselő: A Kós Károly Televízió kapcsán elhangzott keserű 
megjegyzésről jutott eszembe egy hasonlóan keserű, hónapokon keresztül zajló 
megjegyzéssorozat, amely szerint az óvodából semmi nem lesz. Mivel az irodám 
pont az épülő óvodával szemben van, látom, hogy fantasztikus méreteket ölt már 
az óvoda. Aki azt gondolta, hogy ebből nem lesz semmi, az menjen el, nézze 
meg, és utána gondolkodjon el és tegye helyre azokat a megjegyzéseket, 
amelyek ez ellen szóltak. Remekül halad a munka, és egészen biztos, hogy 
szeptember végén át lesz adva az óvoda. Nagy iramban dolgoznak - sajnos az 
eső borzasztóan visszafogja őket, de még esőben is dolgoznak -, gyorsan 
dolgoznak, remekül halad az óvoda. Ezt az információt jó lenne egyszer a 
helyére tenni. 
 
Kovács Attila képviselő: A Zrínyi utcára kitérve azt szeretném mondani Rogán 
úrnak meg Tolonics úrnak, hogy tetszettek volna a tervet annak idején 
elkészíttetni, ami a forgalomcsillapítással foglalkozik, mert ahogy átvettük, mi 
csak vázlatban tudtuk benyújtani. 
 
Ami miatt szót kértem, az a Martinovics utcában lévő „Egyirányú utca” tábla 
rendszeres eltűnése. Ezt pótolni kellene, mert konfliktushelyzetek adódnak 
belőle. 
 
A Kőbányai út végén megint megjelent a szemét, amit annak idején sikeresen 
eltüntettünk. Az a rész hónapokon keresztül szemétmentes volt. Két napja jártam 
ott, és már ismét hegyekben áll a szemét. 
 
A Napvirág Idősek Otthona igazgatónője két kéréssel fordult hozzám és Balogh 
Csabához. Az egyik a patak kitisztítására vonatkozik; az utóbbi időszak viharai 
és esőzései következtében nagyon sok fa került a patakba, amelyek 
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visszatorlasztják a vizet, illetve lehetőséget adnak arra, hogy illetéktelek 
átkeljenek és bemenjenek az Idősek Otthonába, amint erre volt is példa. Ha 
ebben a tűzoltóság tudna segíteni, azt megköszönnénk. 
 
Kérdezik, hogy a vérvételek idejére a taxit oda tudnánk-e irányítani, hogy még 
azt a 400 métert se kelljen megtenni az idős embereknek. 
 
Az utolsó pedig egy kellemetlen közjáték. Helmeczi úr ügyében szeretnék 
tájékozódni. Volt ugyanis vele egy szóbeli megállapodás; a körülbelül tíz éve 
általa végzett parktakarítási és karbantartási munkákat szerette volna folytatni, 
szóbeli ígéretet kapott arra, hogy ezt a tevékenységet a továbbiakban tudja 
végezni, ennek megfelelően két-három hónapig dolgozott, az ellentételezését 
viszont nem kapta meg, a kiírt pályázatot pedig elveszítette egy másik 
vállalkozóval szemben. Szeretném tudni, hogy ezt a pár hónapot a számára 
utólag ki lehet-e fizetni, vagy milyen ellentételezéssel lehet ezt a problémát 
megoldani. 
 
Dr. Udvarhelyi István kabinetvezető: A legjobb tudomásom szerint Helmeczi 
úrnak a Kaláz Kft.-vel volt szerződése. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy 
az elmúlt évben a Kaláz Kft. végezte az önkormányzat számára az ilyen jellegű 
parkfenntartási, fűnyírási feladatokat, és miután a saját kapacitása nem volt 
elégséges, kiadta ezeket további bérletbe. Az idei év elején azt az összeget, ami 
az önkormányzat költségvetésében erre rendelkezésre áll, felosztottuk 
különböző feladatokra, és a vállalkozókat megversenyeztettük. Ennek 
folyománya az, hogy immár több mint egy hónapja aláírt szerződéssel 
rendelkezünk, amelyik erre az évre biztosítja – meglehetősen rigorózus 
feltételek mellett persze – azt, hogy ezek a feladatok el legyenek végezve. 
 
Ami a Helmeczi úrral való kapcsolatot illeti, ő a Kaláz Kft.-vel volt 
jogviszonyban. A Zicsi úrral kapott tájékoztatás alapján tényleg volt valamiféle 
olyan szóbeli egyezség, hogy amennyiben az önkormányzat továbbra is a Kaláz 
Kft.-t bízza meg ezzel a feladattal, úgy az ő továbbfoglalkoztatására lehetőség 
nyílik, ez azonban különböző okokból másképpen alakult. Amiről itt beszélünk, 
az egy megbízás nélküli ügyvitel, amit Helmeczi úr tanúsított, tehát innentől 
kezdve ha bármiféle elszámolási jogviszony vagy jogvita keletkezik, az 
önkormányzatnak ebben nincsen szerepe, Helmeczi úrnak akkor a Kaláz Kft.-
vel van tisztáznivalója és adott esetben a Kaláz Kft.-nek megtérítési 
kötelezettsége, ha a felek meg tudnak egyezni. 
 
Parlagi Endre polgármester: Most elmondanám az elmúlt testületi óta történt 
eseményeket. 
Április 29-én a körzeti megbízottakkal és a településőrökkel a Budakalászon 
működő tömegszállásokat kerestük fel. 
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Május 1-jén Kevély-futás volt, óvoda-alapkőletétel és a négy megépült utcát 
avattuk fel. 
Május 3-án a Pest Megyei Bíróság jogerős döntést hozott az ellenem és társaim 
ellen indított perben, amelyben minket a rágalmazás vádja alól felmentett. 
Május 3-án a GYNK-val HÉSZ-egyeztetés volt az önkormányzatnál. 
Május 4-én a Sportcsarnok-bérlővel próbáltunk egyeztetni. 
Május 5-én a Kábel TV Kft. taggyűlése volt. 
Május 5-én a már szóba került ingatlanvásárló-jelölttel tárgyaltunk a 
szándékairól. 
Május 6-án HÉSZ-fórum volt itt, a Faluházban. 
Május 7-én Varga ügyvéd úrral konzultáltunk. 
Május 5-9. között gyönyörű koncertek voltak a Faluházban a „Mienk a 
Steinway” jelszó keretében. Sajnálom, hogy a testületből csak néhányan vettünk 
ezen részt, elsősorban az utolsó, Ránki Dezső-koncerten. A mi lányaink is, akik 
országos versenyeket nyertek, fantasztikus teljesítményt nyújtottak. 
Május 10-én alpolgármester úr a III. kerületi Városkapu koncepcióról 
egyeztetett a III. kerületi Városházán. 
Május 14-én optikai hálózatokról tartottak előadást a hivatal munkatársainak. 
Május 11-én Budakeszin jártunk, megnéztünk egy új óvodát és konzultáltunk, 
velünk volt a mi óvodánk kivitelezője is. 
Május 12-én a Hír TV ellen indított peremben megszületett az elsőfokú ítélet, 
mely szerint megállapította a bíróság, hogy a Hír TV műsora megsértette az én 
személyiségi jogaimat. Eltiltották a jogsértéstől és kötelezték, hogy a műsort 
háromszor megismételve kérjenek minden kommentár nélkül tőlem nyilvánosan 
bocsánatot, ezenkívül 1 millió 300 ezer forint és kamatai megfizetésére 
kötelezték. A másodrendű alperest a bíróság felmentette. 
Május 12-én az Ady Endre utcai fórumot bonyolítottuk le. 
Május 13-án megérkezett a Kárpátok Őre, a helyére állítottuk. 
Május 13-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
Május 17-én a Kardiológiai Intézet munkatársa volt nálunk, hogy előkészítsük a 
KSH-val, a Semmelweis Egyetemmel és a Kardiológiai Intézettel kötendő 
megállapodást. Sajnos erre a testületi ülésre nem készült el a szerződéstervezet, 
amint készen lesz, a testület elé visszük. 
Május 17-én a Szentistvántelepi Iskolában nevelőtestületi értekezleten vettem 
részt. 
Május 17-én az Ericsson cég képviselői tárgyaltak velünk és meghívtak 
Németbólyba – ez egy kisváros Baranya megyében –, ahol egy olyan optikai 
hálózat működik, amelyen öt szolgáltatás van, az ottani önkormányzat a 
tulajdonosa. Ez egy rendkívül sikeres projekt volt a részükről. 
Május 18-án az óvodatervezőkkel tárgyaltunk a további közbeszerzési 
pályázatokról. Most akarjuk, hogy tisztázódjon, hogy milyen bútorzatot, milyen 
egyéb eszközöket, konyhafelszerelést vásárolunk, milyen legyen ezeknek a 
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minősége, színe, hogyan helyezzük el őket, egyáltalán milyen legyen a látvány, 
ami az óvodába érkező gyermekeket fogadja. 
Május 19-én aláírtuk a szervezetfejlesztésre vonatkozó EU-s pályázati 
szerződést. 
Május 20-25 között Lövétén, Csíksomlyón és Gyimesbükkön jártam. 
Gyimesbükkön az 1000 éves határnál Varga ügyvéd úr mondott egy nagyhatású 
beszédet, amit a Duna TV közvetített. 
Június 4-én, este 7-kor avatjuk a Trianon emlékművet, június 19-én a 
Klebelsberg szobrot, ahol Jókai Anna írónő, P. Szabó Ernő művészettörténész és 
Tőkéczky László történész fognak megemlékezni, és jelen lesz Búza Barna 
szobrászművész is, aki a decemberben lesz 100 éves. 
Alpolgármester úr a múlt héten egy kulturális örökség tárgyú konferencián vett 
részt. Megkérem, hogy erről számoljon be. 
 
Németh Antal alpolgármester: Valóban a múlt héten, május 19-én és 20-án 
egy kétnapos nemzetközi konferenciát tartott Szentendre városa, magyar, francia 
és német városok, sőt egy erdélyi város részvételével, ahol a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal elnökhelyettesi szinten képviseltette magát. Az erről a 
résztvevők által kiadott Szentendrei Nyilatkozat keretbe foglalja azt a 
műemlékvédelmi és turisztikai feltételrendszert, amit az EU-csatlakozás révén 
nálunk is célszerű lesz alkalmazni. 
Május 24-én egy egésznapos, nagyszabású sportrendezvényt szervezett a 
budakalászi Cora áruház, amelyen 9 csapatban közel 1000 fő vett részt. Ismét a 
budakalászi csapat nyerte az összesített sportversenyt. A jövő évi verseny 
rendezési jogát a második helyezett törökbálintiak kapták. 
A III. kerületi egyeztetésen a következő helyzet alakult ki. Köztudott, hogy 
három tulajdonos van a volt üvegházak területén. Egy olyan kikötéssel fog 
hozzájárulni a III. Kerületi Önkormányzat az ottani létesítésekhez, hogy 
amennyiben a körforgalmat előzetesen elkészíti a vállalkozó, akkor engedélyezi. 
Ez véleményem szerint az egész beruházásnak egy jelentős százaléka lesz, 
enélkül nem kap organizációs engedélyt sem, nehogy az anyagszállítás a 
személyi közlekedésben is jelentős nehézségekkel küszködő Városkapu 
helyzetét még problémásabbá tegye.  
Érdekes volt, hogy az új híd, ami a Barát patakon kerülne megépítésre, nem a 
jelenlegi nyomvonalon készülne. Mi úgy tudjuk, hogy ez egyértelműen III. 
kerületi tulajdon, de ők nem tudták, hogy az övék, épp ezért nem volt az elmúlt 
15 évben semmilyen terhelési próbája a hídnak, holott ezt az érvényes 
közlekedési jogszabályok előírják. Ha valaki arra jár, láthatja, hogy egy 
súlykorlátozás tábla ki van téve a budakalászi oldalon, tehát ott 5 tonnánál 
nehezebb járművel nem lehet átmenni. A mi érdekeinket a főépítész asszony 
nagyon határozottan és eredményesen képviselte. 
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Parlagi Endre polgármester: A nyílt ülés végére értünk, elbúcsúzunk a 
nézőktől.  
 
Kilenc óra lévén megkérdezem, hogy egyetértünk-e azzal, hogy folytassuk az 
ülést. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (16) Köszönöm szépen. 
 
A zárt ülés előtt tíz perc szünetet tartunk. 

 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 21 óra 01 perc. 
Szünet: 21.01-21.11 

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

 
 

K.m.f. 
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