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 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 13/2010 Kt.  
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK  

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

 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
10/2010.(V.27.) sz. Önk. rendelet 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(III.5.) számú 
 költségvetési rendeletének 1. számú módosítása 
 
211/2010.(V.25.) Kt. határozat 

Tájékoztató az M0 szerződéssel kapcsolatos aktuális feladatokról  
212/2010.(V.25.) Kt. határozat 

Javaslat szerződéskötésre a Kós Károly Kulturális Televízió ügyében  
213/2010.(V.25.) Kt. határozat 

Javaslat helyben szolgálatot teljesítő rendőr alkalmazására irányuló keretmegállapodás 
megkötésére 

214/2010.(V.25.) Kt. határozat 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 
2009. évi beszámolójának elfogadására, személyi döntések meghozatalára, valamint jogi 
és célszerűségi vizsgálat elrendelésére 

215/2010.(V.25.) Kt. határozat 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 
2009. évi beszámolójának elfogadására, személyi döntések meghozatalára, valamint jogi 
és célszerűségi vizsgálat elrendelésére 

216/2010.(V.25.) Kt. határozat 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 
2009. évi beszámolójának elfogadására, személyi döntések meghozatalára, valamint jogi 
és célszerűségi vizsgálat elrendelésére 

217/2010.(V.25.) Kt. határozat 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 
2009. évi beszámolójának elfogadására, személyi döntések meghozatalára, valamint jogi 
és célszerűségi vizsgálat elrendelésére 

 
218/2010.(V.25.) Kt. határozat 

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 
2009. évi beszámolójának elfogadására, személyi döntések meghozatalára, valamint jogi 
és célszerűségi vizsgálat elrendelésére 
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219/2010.(V.25.) Kt. határozat 

 Javaslat a Sportkontingensről szóló szerződés módosítására 
220/2010.(V.25.) Kt. határozat 

 Javaslat a „TÁMOP-5.4.3-10/1 KMR; Házi segítségnyújtás fejlesztése” című 
 pályázaton való indulásra 

221/2010.(V.25.) Kt. határozat 
 Javaslat a „TÁMOP-5.4.3-10/1 KMR; Házi segítségnyújtás fejlesztése” című 
 pályázaton  való indulásra 

222/2010.(V.25.) Kt. határozat 
 Javaslat Pomáz Város Önkormányzat jegyzője által hozott 04-27/12-2010. számú 
 határozattal szembeni fellebbezés ügyében 

223/2010.(V.25.) Kt. határozat 
      Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  részeként a  
 KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú (Hulladékgazdálkodási  rendszer fejlesztése) 
 pályázati konstrukcióban Budakalász területén  megvalósítandó létesítmények 
 módosítására 
 Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására 
224/2010.(V.25.) Kt. határozat 
 Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  részeként a 
 KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú (Hulladékgazdálkodási  rendszer fejlesztése)  
 pályázati konstrukcióban Budakalász területén  megvalósítandó létesítmények 
 módosítására 
 Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására 
225/2010.(V.25.) Kt. határozat 
 Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi  Társulása 
 Társulási Megállapodásának elfogadására 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 13/2010 Kt.  
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  

a Képviselő-testület 2010. május 25-én, kedden 18 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
Jelen vannak: Parlagi Endre polgármester 
   Balogh Csaba képviselő 
   Ercsényi Tiborné képviselő 

Dr. Hantos István képviselő 
Dr. Kiss Ildikó képviselő 
Kovács Attila képviselő 
Dr. Krepárt Tamás képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Liszkai Gyuláné képviselő 
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 
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Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Homor István beruházási osztályvezető (Polgármesteri 
Kabinet) 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Villám Zsuzsanna (Polgármesteri Kabinet) 
Zicsi-Liess Tamás, a Kaláz Kft. ügyvezetője 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1. 
sz. módosítására  
138/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
2. Tájékoztató az M0 szerződéssel kapcsolatos aktuális feladatokról  

131/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

3. Javaslat szerződéskötésre a Kós Károly Kulturális Televízió ügyében  
132/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
4. Javaslat helyben szolgálatot teljesítő rendőr alkalmazására irányuló 

keretmegállapodás megkötésére 
133/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő 

gazdasági társaságok 2009. évi beszámolójának elfogadására, személyi 
döntések meghozatalára, valamint jogi és célszerűségi vizsgálat 
elrendelésére 
134/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
6. Javaslat a Sportkontingensről szóló szerződés módosítására 

135/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
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7. Javaslat a „TÁMOP-5.4.3-10/1 KMR; Házi segítségnyújtás fejlesztése” 
című pályázaton való indulásra 
130/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
8. Javaslat Pomáz Város Önkormányzat Jegyzője által hozott 04-27/12-2010 

számú határozattal szembeni fellebbezés ügyében 
136/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 
 

9.  
I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

részeként a KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú (Hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése) pályázati konstrukcióban Budakalász területén 
megvalósítandó létesítmények módosítására 

 
II.  Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására 

137/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

10. Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása Társulási Megállapodásának elfogadására. 
139/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

11. Javaslat a budakalászi 4121/21; 4121/22 és a 4121/26 hrsz.-ú ingatlanok 
értékesítésére (Zárt ülésen tárgyalandó)  
140/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
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(A rendkívüli ülés kezdetének időpontja: 18 óra 41 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit a mai 
rendkívüli testületi ülésen. Megállapítom, hogy 14 fővel a testület 
határozatképes. 
 
A meghívóban 11 napirendi pontot hirdettünk meg. Kérem, hogy aki a 
napirendet elfogadja, az szavazzon! (14) Köszönöm szépen, egyhangú. 
 
 

(Megérkezik Tolonics István képviselő, ezzel a Képviselő-testület 15 fővel 
folytatja a munkáját.) 

 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1. 
sz. módosítására  
138/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A jelen költségvetés-
módosítási javaslatot az teszi szükségessé, hogy az előző ülésén a Képviselő-
testület elfogadta a 2009. évi helyesbített pénzmaradványt, ennek az 
előirányzatosítása történt meg az anyagban. Tervbe vettük azokat a pályázati 
forrásokat, amelyeket ugyan a 2009. évben nyertünk el, de a 2010. évben fognak 
befolyni és idén fognak a kifizetések megtörténni, a központi költségvetési 
előirányzatok rendezését vezettük át a rendeleten, illetve intézményi 
pótigényeket építettünk be a javaslatba. Ezeket az előterjesztésben részletesen 
felsoroltuk, attól függően, hogy a költségvetés főösszegére milyen hatással 
vannak, érintik-e azt, vagy nem. 
 
Az önkormányzat könyvvizsgálója a rendelet elfogadásának akadályát nem látta. 
Valamennyi bizottság támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztést. 
 
Nógrádi úrnak volt egy módosító indítványa. A rendes testületi ülésen lesz szó 
az alapítványok támogatásáról, ott van egy határozati javaslat a sportpályázatból 
és a civil pályázati keretből történő átcsoportosításra; a sportpályázatból 200.000 
forint, a civil pályázati keretből pedig 550.000 forint átcsoportosítását javasolja 
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a polgármesteri keretbe, tehát összesen 750.000 forint átcsoportosítását. Az 
Oktatási Bizottság ezzel együtt szavazta meg az előterjesztést. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nincsen, akkor kérem, hogy a Nógrádi úr által előterjesztett módosítással együtt 
fogadjuk el a rendeletet. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

10/2010.(V.27.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 4/2010. (III.5.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 10/2010. (V.27.) sz. rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

2. Tájékoztató az M0 szerződéssel kapcsolatos aktuális feladatokról  
131/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Ismeretes, hogy 
az önkormányzat és az állam között létrejött szerződés értelmében lehetőségünk 
és feladatunk meghatározni az egyes 250 milliós csomagoknak a műszaki 
tartalmát. Elkészültek azok a tervek, amelyek a Budai út és az Ady Endre utca 
csomópontjának megoldási javaslatait tartalmazták, ezt azonban egy lakossági 
fórumon jó néhányan kifogásolták. A fórumon a polgármester úr ígéretet tett 
arra, hogy kezdeményezi a csomagból történő projektelemtörlést, erre 
vonatkozik a jelenlegi határozati javaslat. 
 
A bizottságokban elhangzott vélemények meghallgatását követően az az 
álláspont látszik követendőnek, hogy a továbbiakban a polgármester úr folytasson 
tárgyalásokat a NIF-fel annak érdekében, hogy esetleges alternatív lehetőségeket 
felkutasson, amennyiben pedig ennek a csomópontnak tervezett, engedélyezhető 
módon a megújítására, biztonságossá tételére nem kerülhet sor a nagyon közeli    
jövőben, úgy  azt a  pénzt, ami  ebből  a  projektelemből  felszabadul,  más 
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projektelem érdekében az önkormányzat le fogja kötni. Javasoljuk a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Rogán László képviselő: Örülök annak, hogy a polgármester úr beterjesztette 
ezt a napirendi pontot, mint ahogy a lakossági fórumon erre ígéretet is tett az ott 
jelenlevőknek. 6-700 körül van az idáig összegyűlt aláírások száma, és nagyon 
bízom benne, hogy a Képviselő-testület megfontolt döntést fog hozni ebben az 
ügyben, nem fog a lakossággal szembe menni. Mindenképpen támogatom, amit 
Udvarhelyi úr is elmondott, hogy vegyük ki ennek a kereszteződésnek az 
átépítését, ne helyezzük át a keresztet. 
 
Parlagi Endre polgármester: Nyilván nem adjuk fel, hogy ennek a 
csomópontnak a biztonságát megnöveljük. Gondolom, ez nem laikusok 
ötleteiből fog összeállni, hanem szakemberek fogják megvizsgálni, hogy mit 
lehet tenni. Elsősorban az útügyi hatóság fog véleményt mondani, mert ami nem 
kap építési engedélyt, az nyilván nem megvalósítható. Más lehetőségünk, mint 
ezt a döntést meghozni, ami előttünk van, nincsen, hiszen más változatra nincs 
engedélyes terv, nincs hatósági jóváhagyás, tehát ezen még dolgoznunk kell. 
 
Tolonics István képviselő: A legutóbbi Hírmondóban megjelent egy levél, amit 
a polgármester úr nekem tulajdonított. Nem én írtam ezt a levelet, 
hangsúlyoztam, hogy ez egy lakossági kezdeményezés volt. Ugyanakkor írtunk 
arra egy választ, az viszont nem jelent meg, nem lett nyilvánosságra hozva, ezért 
ez így nem egészen hiteles, jó lenne, ha a következő számban megjelenne. 
 
Parlagi Endre polgármester: Lapzárta után érkezett, ezért nem került bele. 
 
Dr. Hantos István képviselő: Ha már a hiteles tájékoztatásról van szó, akkor 
mégis csak el kell mondanom, hogy Tolonics úr aláírásával jelent meg ez a 
bizonyos levél. A levélből kiolvasható, hogy lakossági, ugyanakkor mégis ott 
van képviselőtársunk aláírása, azzal az érdekes fordulattal, hogy: nekem a 440 
aláírás nem jelent semmit. Ezt elég jól lehet dokumentálni, szerencsére a 
mobiltelefonok világában megőrződnek mind a beszélgetések, mind pedig az 
sms-ek. Már az ülés előtt a lakosság kérésére a polgármester úrral egyeztettünk, 
megbeszéltük, hogy bevisszük hozzá ezt a bizonyos levelet, ami végül is nem 
történt meg, újra beszéltünk a lakosokkal, és ennek lett az eredménye a fórum. 
Legalább azt a minimális pontosságot elvárhatná az ember, hogy ne az legyen, 
hogy „semmit nem jelent”. Biztos támogatja ezt az ügyet Krepárt Tamás 
képviselő úr is, efelől nincsen kétségem, csak nem tudom, hogy mivel, mert a 
fórum létrejöttét a polgármester úrral beszéltük meg. Tehát ha Tolonics István 
képviselőtársam egy ilyen cikket a saját nevével jegyez, akkor szeretném, ha a 
pontossága, az igazságtartalma olyan lenne, amit egy képviselő a saját nevével 
bátran jegyezhet. 
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Tolonics István képviselő: A pontosság kedvéért: 2009. december 17-én volt az 
első beszélgetés a NIF tervezőjével a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében, és 
már ott észrevételeztük, hogy mi nem értünk egyet a csomópont ilyen módon 
történő megvalósításával, amit levélbe is foglaltunk, ugyanakkor jegyzőkönyvet 
nem találtunk erről a dologról. Tehát ez már akkor elkezdődött. 
 
Németh Antal alpolgármester: Én sem kívántam eredetileg hozzászólni, de 
csatlakozva Hantos úrhoz, a pontosítás érdekében feltétlenül el kell, hogy 
mondjak egy mondatot. Tolonics úr jelzett időpontokat, hogy mikor, mit és 
hogyan észrevételeztek. Egy tény: itt van a kezemben a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság engedélye, amit 42 címzettnek küldtek el, lehetőséget biztosítva a 
törvényes határidőn belüli észrevételek megtételére. Ez idő alatt senki nem tett 
semmilyen észrevételt, és így lett jogerős. 
 
Kovács Attila képviselő: A jövőt illetően szeretném pontosítani, amit a 
polgármester úr mondott, illetve visszakérdezni, hogy ez azt jelenti-e, hogy 
ennek a csomópontnak az ilyetén való rendezése, átépítése lekerül a napirendről, 
ha a Képviselő-testület megszavazza. Egyszer ez a csomópont elkerülő útvonal 
szerepét fogja betölteni, amikor a Lenfonó-átjáró átépül, a körforgalmi 
csomópont és egyebek megépülnek. Mindenki nagyon jól tudja, hogy ez a 
csomópont jelen állapotában is balesetveszélyes, és akkor majd néhány hétig az 
a forgalom, ami a HÉV-átjáró felé halad, a Sport utca-Ady Endre utcát fogja 
használni. Meg kellene vizsgáltatni ennek a csomópontnak egy olyan átépítési 
lehetőségét, ami a nulla és a maximum között valamiféle kompromisszumos 
elképzelést lehetővé tesz - ezt a kezelő hatóság is támogatná -, mert ha ne adj 
isten bekövetkezik egy halálos baleset, akkor akik most aláírták ezt a 
megfelelőképpen tálalt esetet, nem tudom, vajon akkor is ugyanilyen 
lelkesedéssel fogják-e aláírni azt a másik fajta megfuttatott kérdőívet, hogy mi 
legyen a csomópont sorsa. Tehát azért van egy felelőssége azoknak is, akik 
aláírták, meg azoknak is, akik erről dönteni fognak. Ennek a csomópontnak a 
sorsáról kellene dönteni, hogy később fogjuk konkrétan megterveztetni, vagy 
most lekerül a napirendről és egyáltalán nem foglalkozunk vele, esetleg valami 
mást találunk ki, illetve az a 40-45 millió forint, amiből a csomópont átépítésre 
kerül, mivel pótlandó, vagy mégis csak legalább tervezés szinten megvalósul 
valami ebből a kontingensből. 
 
Parlagi Endre polgármester: A NIF-fel folytattam egyeztetést, az ő javaslatuk 
volt az, hogy ha az Ady Endre utcai csomópont kikerül most a rendezésből, 
akkor az a mérnök, Kovács Ákossal, aki a város közlekedési koncepcióját 
készítette, vizsgálja meg, hogy ez milyen kihatással van a város közlekedésére, 
tehát mind a többi közlekedésfejlesztési építés idejére, mind pedig hosszabb 
távon. Ezt a megbízást már kiadtam neki, várom, hogy elkészítse a véleményét.  
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Amit a képviselő úr mondott, az a határozati javaslatban benne van, tehát az 
Ady Endre utca helyzete továbbra is megoldatlan, keressük a megoldás módját 
szakemberekkel és az útügyi hatóságokkal együtt. A határozati javaslat a 
következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

211/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 
508/2008. (XII.16.) számú határozatát, és a „Lámpás kereszteződés 
kialakítása gyalogátkelő-hellyel együtt a Budai út-Ady E utca 
kereszteződésében” feladatot csak abban az esetben kéri elvégezni, 
amennyiben az a kereszt áthelyezése nélkül szabályosan lehetséges. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson egyeztetéseket a beruházásokat lebonyolító NIF Zrt.-vel 
a Budai út-Ady E. utca kereszteződésében lévő veszélyes forgalmi 
helyzet kiküszöbölése érdekében a lehetséges alternatív 
javaslatokról, beleértve más helyszínen megvalósítandó projekteket 
is. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. Javaslat szerződéskötésre a Kós Károly Kulturális Televízió ügyében  
132/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A hivatal 
előkészítette a szerződő partnerrel együttműködve azt a szerződéstervezetet, 
amelynek elfogadására most javaslatot teszünk. A vonatkozó határozatokat 
lebontottuk, ennek megfelelően jól elkülöníthető az a gazdasági háttér, amelyből 
az elkövetkezendő egy évben – határozott időre kötendő szerződésről van 
ugyanis szó – tehát jövő év május 31-éig a Kós Károly Kulturális Televízió 
gazdálkodhat. Ennek anyagi forrása egy 6 millió forint összegű működési 
támogatás és 5 millió forint olyan eszközbeszerzésre fordítható hozzájárulás, 
ami az önkormányzat tulajdonát fogja képezni a szerződés lejártát követően is. 
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Rövidítettük azt a kulturális többlet feladatsort, amelynek ellátására a működési 
támogatást az önkormányzat odaítélheti a PO-BA Bt.-nek, amelyik a Dera 
Televíziót is működteti, és amelyik a Kós Károly Televízió működtetésére is 
vállalkozni fog. 
 
A jogok és a kötelezettségek jól körülhatárolhatóak, az ÁMK-ban lesz egy 
stúdió, melynek a működtetésére az önkormányzat nem szed bérleti díjat, 
ugyanakkor az ezzel összefüggő közüzemi költségek a vállalkozó PO-BA Bt.-t 
terhelik a későbbiekben. 
 
Javasoljuk, hogy a mellékletet képező szerződéstervezetet, illetve annak 
mellékleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá ezen határozati javaslat 
elfogadásával. 
 
Parlagi Endre polgármester: Tehát itt van előttünk egy szerződéstervezet, a 
televíziónak egy közműsor-szolgáltatói szabályzata, a műsorszerkezet, az 
állandó műsorok és az eszközök listája, amelyeket a korábbi testületi döntés 
alapján bruttó 5 millió forintból szándékozunk megvásárolni, ami az 
önkormányzat tulajdonát fogja képezni. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Az önkormányzat jelenlegi gazdasági 
helyzetében teljesen elképesztőnek és felelőtlennek tartom ezt az előterjesztést, 
hogy egy ilyen önkormányzati kampánytévét hozzunk létre az őszi választások 
előtt, és erre a budakalászi polgárok pénzéből egy jelentős összeget elköltsünk. 
Erre most nincsen pénz, ez felháborító. Miközben a Telepi Óvodánál bokáig érő 
sárban közlekednek a szülők, amikor viszik a gyereküket, szobrokat építünk és 
önkormányzati tévéműsorokban szerepelünk, produkáljuk magunkat. Ez 
elfogathatatlan. A falu lakóiért kellene tenni, nem ilyen látványosnak tűnő 
beruházásokban gondolkodni, amire teljesen feleslegesen kidobjuk az emberek 
pénzét. Faluban élünk, ha minden héten nyolc-tíz műsor készül, akkor egy év 
alatt a falu összes lakójáról készíthetünk egy riportműsort. Erre igényünk sincs 
és tévénéző sincs, aki ezt megnézze. Ha valamire költeni akarunk a helyi tévé 
ügyében, azzal kellene foglalkozni, hogy a szolgáltatás olyan minőségű legyen, 
hogy sorozatban ne mondják vissza az emberek az előfizetéseket, a mai kor 
igényeinek megfelelő kábelhálózat legyen kiépítve, ahol jó minőségű műsorokat 
lehet hozni, a jelenlegi szemcsés adást aki nézi, az kényszerből nézi. Ilyen helyi 
tévét létrehozni és 10 millió forintokat arra költeni, hogy hogyan reklámozzuk 
magunkat, felháborító. 
 
Parlagi Endre polgármester: További hozzászólás? (Nincs.) A határozati 
javaslatot nem olvasom fel, mert meglehetősen hosszú. 
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Dr. Kiss Ildikó képviselő: Annyit szeretnék a képviselő úrnak mondani, hogy 
ez kulturális televízió lesz, tehát semmilyen politikai jellegű műsor nem fog 
benne szerepelni. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

212/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Kulturális Televízió (a továbbiakban: KKKTV) létrehozására és 
működtetésére, a város értékeinek és hagyományainak 
megjelenítésére 2010. június 1-től 2011. május 31-ig tartó, 
határozott idejű szerződést köt a PO-BA Bt.-vel (képv.: Potzta Béla 
ügyvezető, a továbbiakban: megbízott). A megbízott felel a 
KKKTV szabályszerű működéséért, a Kós Károly ÁMK-ban általa 
használt stúdióért, a rábízott eszközökért. A megbízott Budakalász 
igényeinek megfelelően külön műsorstruktúrát és egyeztetett 
módon kiválasztott helyi riportert foglalkoztat, rendszeres 
egyeztetéseket folytat a folyamatos műsorszolgáltatás érdekében. 
Műsorpolitikájában érvényre juttatja különösen az alábbi elveket: 

- teret ad a Budakalászon működő civil szervezeteknek, 
kisebbségeknek, egyházaknak és vallási gyülekezeteknek, 
bemutatva azok tevékenységét, illetve közösségteremtő 
erejét, 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi prevenció fontosságát, az 
egészséges életmódra nevelést, 

- képújságot üzemeltet, amelyben az Önkormányzat, ill. 
intézményei térítésmentesen, egyéb budakalászi szervezetek, 
lakosok pedig kedvezményesen hirdethetnek, 

- a műsorszerkesztésben és a műsorok tartalmában 
figyelemmel van Budakalász hagyományainak ápolására, a 
város értékeinek megjelenítésére, sokszínűségének 
bemutatására, 

- a média korszerű eszköztárának kihasználásával és 
lokálpatrióta értékszemléletének érvényre juttatásával 
járuljon hozzá a helyi társadalmi nyilvánosság, a civil 
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társadalom és a közösségi élet fejlesztéséhez, a polgárok 
identitástudatának erősítéséhez. 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2010. évi költségvetési 
rendeletében elkülönített bruttó 6 M. Ft. működési támogatást teljes 
egészében a megbízottnak adja a kulturális többletszolgáltatások 
biztosítása érdekében. 
A Képviselő-testület bruttó 5M. Ft. összeget biztosít a KKKTV 
működtetéséhez szükséges audiovizuális eszközök beszerzésére, 
amely eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés megismert tartalommal és 
mellékletekkel együtt történő aláírására.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 
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Ikt.szám: …../ … /2010 

Megbízási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi tér 
1.) mint Megbízó képviselője Parlagi Endre polgármester 

 

másrészről PO-BA Betéti társaság (székhely: Budapest, 1044 Kisfaludy u. 13., adószám: 
21133576-241, cégjegyzékszám: 01-06-770733, bankszámlaszám: 17000019-11193225), 
képviselője: Potzta Béla ügyvezető, mint Megbízott 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város értékeinek megjelenítésére, 
a város hírnevének öregbítésére helyi televízió létrehozásáról határozott, amelynek a „Kós 
Károly Kulturális Televízió” elnevezést adta. A képviselő-testület a helyi televízió 
létrehozására, működtetésére pályázatot ír ki, és döntött arról, hogy a csatorna létrehozatalával 
kapcsolatos költségekhez (stúdió kialakítása, műsorkészítéshez és sugárzáshoz szükséges 
eszközök beszerzése) hozzájárul. A pályázat eredménytelenségét követően a képviselő-
testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Dera Tv-t üzemeltető 
Potzta Béla ügyvezetővel a helyi televízió kialakításának lehetőségéről. Az egyeztetéseket 
követően a felek szerződést kötnek a Kós Károly Kulturális Televízió kialakítására, 
működtetésére. 
 
2. A megbízás tárgya: 

A Kós Károly Kulturális Televízió létrehozása, kialakítása és üzemeltetése, kiemelve a 
kulturális többletszolgáltatás biztosítását. A megbízás kiterjed a Tv létrehozásához 
szükséges stúdió kialakítására, használatára, az eszközök beszerzésére, a humán erőforrás, a 
szükséges műszaki tartalom és a csatornahely biztosítására, továbbá a kulturális, értéket 
közvetítő közszolgálati műsorszolgáltatásra. 
 
3. A megbízás időtartama: 

A megbízás 2010.június 1-től 2011. május 31-ig szól. A szerződéskötés után az eszközök 
beszerzésének határideje: 2010. június 15. Az ORTT engedély beszerzésének határideje: 
2010. június 30. A műsorsugárzás megkezdésének ideje: 2010. július 01. 

 
4. A Megbízott kötelezettségei: 

4.1. A műsorszolgáltatáshoz szükséges az ORTT engedélyének beszerzése, amely a 
Megbízott feladata. 

4.2. A Megbízott köteles a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény és az 
ORTT rendelkezéseit, a műsorszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeket betartani. 
Jogsértésének következményeiért teljeskörű felelősséget vállal. 

4.3.A helyiséghasználat és a helyiséget terhelő közüzemi díjak térítésére vonatkozóan a 
Megbízott köteles a Megbízó által fenntartott intézménnyel szerződést kötni a 
helyiség átadása előtt. 

4.4.A Megbízott biztosítja a Tv működéséhez szükséges személyi feltételeket, többek között 
a Kós Károly Kulturális Tv „arcát” (továbbiakban: helyi riporter) megjelenítő 
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műsorvezető-riporter munkatársat is. A helyi riportert a felek együttes kiválasztása után a 
Megbízott foglalkoztatja a számára biztosított működési kiadásokra biztosított összeg 
terhére. 

4.5.A megbízás ideje alatt a felek vállalják, hogy hetente szerkesztőségi egyeztető 
megbeszélést tartanak, amelyen a helyi riporter is jelen van. A Megbízott ezen felül 
köteles az Önkormányzattal, intézményeivel, a város civil szervezeteivel, 
sajtóorgánumával folyamatosan kapcsolatot tartani, tőlük információt kérni. 

4.6.A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés mellékletét képező műsorterv és 
közszolgáltatási szabályzat szerint biztosítja a műsorszolgáltatást. 
Műsorstruktúráját úgy alakítja ki, hogy: 

- teret ad a Budakalászon működő civil szervezeteknek, kisebbségeknek, egyházaknak 
és vallási gyülekezeteknek, bemutatva azok tevékenységét, illetve közösségteremtő 
erejét, 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi prevenció fontosságát, az egészséges életmódra 
nevelést, 

- képújságot üzemeltet, amelyben az Önkormányzat, ill. intézményei térítésmentesen, 
egyéb budakalászi szervezetek, lakosok pedig kedvezményesen hirdethetnek, 

- a műsorszerkesztésben és a műsorok tartalmában figyelemmel van Budakalász 
hagyományainak ápolására, a város értékeinek megjelenítésére, sokszínűségének 
bemutatására, 

- a média korszerű eszköztárának kihasználásával és lokálpatrióta értékszemléletének 
érvényre juttatásával járuljon hozzá a helyi társadalmi nyilvánosság, a civil társadalom 
és a közösségi élet fejlesztéséhez, a polgárok identitástudatának erősítéséhez. 

4.7. A Megbízott köteles a nyilvános testületi üléseket élőben sugározni, és mindent 
megtenni azért, hogy az érdeklődő állampolgárok megértsék az eldöntésre váró kérdések 
lényegét. A Megbízott rendszeresen tudósít az Önkormányzat, intézményei által szervezett 
programokról, rendezvényekről. 

4.8. A Megbízott a szerződés teljesítéséről, a működésre biztosított összeg felhasználásáról 
köteles félévente az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság számára szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, majd 
legkésőbb 2011. június 15. napjáig köteles Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének írásban és a Megbízó által jelzett ülésen személyesen beszámolni. 

4.9. A Megbízott kijelenti, hogy vállalja a Kós Károly Kulturális TV jelen szerződés szerinti 
kialakítását, üzemletetését, és ennél fogva valamennyi, a TV üzemeltetéséhez kapcsolódó 
jogosultság kizárólagos tulajdonosa, a TV-vel szemben fennálló kötelezettségek viselője. 

4.10. A Megbízott köteles a műsorait archiválni, azokat nyilvántartani és számítógépes 
adathordozón tárolni. A Megbízó kérésére köteles bármely anyagról DVD másolatot 
térítésmentesen átadni. Az anyagokat a Megbízó a szerződés lejártát követően eredeti 
formában saját célra felhasznállhatja. 

4.11. A Megbízott köteles a műsorszolgáltatáshoz szükséges egyéb szerződések 
megkötésére, melyekből a megkötést követő 10 munkanapon belül egy másolati példányt 
eljuttat a Megbízó részére. A Megbízott a Megbízó tájékoztatása után szükség esetén 
jogosult a műsorszolgáltatás teljesítésére alvállalkozót bevonni. 
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4.12. A Megbízott vállalja, hogy minden beruházási tételnél szem előtt tartja a HD 
minőségre való áttérés feltételeit. A szerződés ideje alatt a műszaki feltételeket előkészíti a 
HD adásra, valamint a felvételeket HD adásra alkalmas módon és minőségben készíti el. 

4.13. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa végzett tevékenységet a Megbízó 
nevében az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bármikor jogosult ellenőrizni. A 
Megbízott az ellenőrzést köteles mindenben elősegíteni. 

4.14. A Megbízott térítésmentesen biztosítja a rendelkezésre álló eszközökön kívül a Kós 
Károly Kulturális Tv működéséhez szükséges saját eszközeit is. 

 
5. A Megbízó kötelezettségei: 

5.1. A Megbízó térítésmentesen biztosítja az eszközök elhelyezéséhez és a TV működéséhez 
szükséges helyiséget, amely a Kós Károly Általános Művelődési Központ Faluházának 
Központban (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.) földszintjén található. 

5.2. A Megbízó vállalja, hogy a szerződés időtartamára a Megbízott közszolgálati információs 
feladatainak elősegítése érdekében a helyi kábeltelevíziós rendszeren csatornahasználati 
díj ellenében a Kós Károly Kulturális TV számára analóg vagy digitális televíziós 
csatorna változatlan továbbközvetítésére alkalmas frekvenciatartományt (csatornát) 
biztosít, továbbá lehetővé teszi, hogy azon a TV műsorát – ideértve az értéknövelő és 
kiegészítő szolgáltatásokat is – egyidejű változatlan vezetékes továbbközvetítéssel a 
kábelrendszerhez csatlakozott előfizetők számára folyamatosan szolgáltathassa. 

 
6. Megbízási díj: 

6.1.1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2010. (IV.27.) Kt. 
határozata alapján a Kós Károly Kulturális Televízió létrehozásához legfeljebb bruttó 
5.000.000 Ft-ot biztosít a kulturális többletszolgáltatás érdekében 
eszközbeszerzésre. 

6.1.2. Ezen összegből történő eszközbeszerzés előtt a Megbízott köteles legalább 3 
különböző forgalmazótól árajánlatot beszerezni ugyanazon műszaki paraméterekkel 
rendelkező eszközökre, melyek közül a Megbízó és a Megbízott közötti egyeztetést 
követően a Megbízott választja ki az eszközöket és vásárolja meg úgy, hogy azok a 
beszerzést követően a Megbízó tulajdonát képezik. 

6.1.3. Jelen szerződéssel a Megbízó az eszközöket térítésmentesen átadja a Megbízott 
részére a szerződés idejére azzal a feltétellel, hogy a Megbízott azokért teljeskörű 
felelősséget vállal. 

6.1.4. A rendeltetésszerű használat során keletkezett amortizációs költségek a Megbízót 
terhelik. 

6.1.5. Az eszközök kiválasztása során a Megbízó és a Megbízott törekednek arra, hogy azok 
a műsorszolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges audovizuális eszközök legyenek. 

6.1.6. Jelen szerződés lejártát követően a Megbízott köteles a rábízott műszaki eszközökkel 
elszámolni a Megbízó által fenntartott Kós Károly Általános Művelődési Központ – 
Faluháza számára. 

6.2. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2010. (IV.27.) Kt. határozata 
alapján a Kós Károly Kulturális Televízió működésére 6.000.000 Ft-ot biztosít a jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Megbízó ezen összeget két részletben utalja át a 
Megbízott részére a megadott számlaszámra: 
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- az első részletet, azaz 4.000.000 Ft-ot a Megbízó a szerződéskötés aláírását követő 10 
munkanapon belül, 

- a második részletet, azaz 2.000.000 Ft-ot a szerződésben foglaltak teljesülése esetén 
2010. október 15. 

 
7. Jogkövetkezmények: 

7.1. Amennyiben a Megbízott által készített és a budakalászi háztartásokban fogható műsor 
technikai minősége nem felel meg az elemi normáknak (nem megfelelő minőségű hang vagy 
kép), a Megbízó jogosult részletes indoklás mellett a működésre elkülönített összeget 
arányosan csökkenteni. 

7.2. Amennyiben a szerződésben foglaltak a Megbízottnak felróható okból nem teljesülnek, a 
Megbízott 20.000 Ft/ nap kötbért köteles fizetni a Megbízó számára. A Megbízott 
szerződésszegése esetén a Megbízó képviselője jogosult a szerződés azonnali hatályú 
felmondására is, amely a működésre kapott összeg azonnali visszafizetését vonja maga után. 

7.3. A Felek esetleges jogvitájára a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. 

8. A szerződés mellékletei: 

- közműsor szolgáltatási szabályzat 

- műsorterv 

- műsorstruktúra 

- tervezett műsorok ismertetése 

- Kós Károly Kulturális Tv eszközlista 

- kulturális többletszolgáltatás meghatározása 

 

9. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Budakalász, 2010. május hó ….. nap 

 
 
 

……………………      ………………… 
Megbízó       Megbízott 

Parlagi Endre polgármester         Potzta Béla ügyvezető 
 
 

 

 
 

4. Javaslat helyben szolgálatot teljesítő rendőr alkalmazására irányuló 
keretmegállapodás megkötésére 
133/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 
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Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A legutóbbi 
rendőrségi beszámoló alkalmával mindannyian szembesülhettünk azzal, hogy a 
közbiztonság terén jelentős tennivalók hárulnak még mind a rendőrségre, mind 
az önkormányzat által foglalkoztatott helyi erőkre. Az elmúlt időszak 
tapasztalatai alapján feltétlenül szükséges egy olyan rendőrt foglalkoztatni, aki 
legalább napi 8 óra időkeretben elvezényelhetetlen módon a településen és csak 
a települése teljesít szolgálatot. Ennek érdekében egy olyan szerződés 
megkötésére teszünk most javaslatot a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, 
ami a pomázi őrs állományába tartozó rendőrökön keresztül szavatolja – nyilván 
térítés ellenében –, hogy egy rendőr elvezényelhetetlenül, alapvetően az 
önkormányzat által meghatározott módon, vele egyeztetett feladatokat ellátva, 
fegyveresen, egyenruhában napi 8 órát a településen tölt, és itt végzi azokat a 
feladatokat, amire a közbiztonság és a közrend szempontjából igény mutatkozik. 
Abban az esetben, ha ez a szerződés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
létrejön, a pomázi őrs állományába tartozó öt rendőr feladata lesz az, hogy ezt a 
rendőr funkciót tartalommal megtöltse; öt megbízási szerződést fogunk kötni, 
hiszen az ő vezénylési rendszerük szerint szabadnapos rendőrök 
foglalkoztatására nyílik lehetőség, tehát amelyik az öt közül éppen 
szabadnaposként tud működni, annak a bevonására fogunk sort keríteni. 
 
Fontos kiemelni, hogy a továbbiakban sem szűnik meg a pomázi rendőrőrsnek 
azon kötelezettsége, hogy ha Budakalászról hívást kap, akkor járőrt – ahogy az 
eddigiekben is – küldenie kell.  
 
A helyi rendőr a szolgálatát alapvetően a közterület-felügyelet munkatársaival és 
egy fő településőr kollegával fog járőri feladatokat ellátni. A bizottsági ülésen 
felmerült, hogy hozni fogják-e magukkal a sebességmérőt. Igen, ez is a 
szerződés része, bízunk benne, hogy ezt az őrsparancsnok úr akceptálni fogja. 
Egyébként nagyon pozitívan állt hozzá személyes megbeszélésünk alkalmával, 
hogy ebben is segítségünkre legyen. 
 
Bízunk benne, hogy ez az új rendszer megfelelően kitermeli majd a saját 
hozadékait, és pozitív hatással lesz a lakosság közbiztonság és közrend iránti 
igényeit tekintve. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület fogadja el a határozati 
javaslatot, felhatalmazva a polgármester urat arra, hogy az előterjesztésben 
szereplő paraméterekkel szerződést kössön a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, majd ezt követően a pomázi rendőrőrs állományába tartozó öt 
rendőrrel. Az anyagi ellentételezés a hátralevő 214 naptári napra vonatkoztatva 
4,4 millió forint költségkihatással bír. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Az elmúlt 
időszakban megpróbáltunk többet tenni a közbiztonságért; nyolc településőrünk 
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van, a két közterület-felügyelő számát felemeltük négyre, 13 kamerával 
működik a térfigyelő rendszer, és néhány héten belül üzembe áll további 5 
kamera, elsősorban a BMSE környékén, a Sportcsarnoknál, az Omszk parkban 
és a Lenfonó HÉV-állomáson. Amit még meg tudunk tenni, az talán az, hogy a 
hátralévő hét hónapra a nappali órákra egy állandó rendőrt vásárolunk meg a 
megyei rendőrkapitányságtól, aki teljes harci díszben itt tölti ezt a nyolc órát, és 
mi mondjuk meg, hogy mit csinál; ennek a megállapodásnak ez lényeges része. 
Ez egy gyalogrendőr lenne, a járművet mi adjuk, amit a közterület-felügyelők is 
használnak. Remélem, érzékelhető változást fog jelenteni. Mindemellett ez a 
három körzeti megbízott feladatkörét nem érinti, tehát azoknak az időközönkénti 
jelenlétére természetesen továbbra is számítunk. 
 
Rogán László képviselő: Alapvetően egyetértek a kezdeményezéssel, csak az a 
problémám ezzel, hogy szomorú az az ország, ahol az önkormányzatnak kell 
megvásárolnia a saját biztonságát. Nagyon bízom benne, hogy az új kormány, 
ami szombaton meg fog alakulni, állandósítja azt, hogy a nyugalmunk 
megvalósuljon, és remélem, jövőre nem nekünk kell megvásárolni a rendőrt. 
 
Parlagi Endre polgármester: Egyetértek ezzel. Sok alkalommal elmondtam, 
hogy a rendőri munkával elégedetlen vagyok. Nem a három körzeti megbízott 
munkájával, mert ők rendesen végzik a feladataikat, hanem egyáltalán a rendőri 
munka hatékonyságával. 
 
Ha nincs más hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), aki a határozati javaslattal 
egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

213/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 
közrendjének védelme, a forgalmi helyzet szakszerű kezelése, az 
érvényben lévő jogszabályok betartatása érdekében úgy határoz, 
hogy együttműködési keretmegállapodást köt a Pest Megyei Rendőr 
Főkapitánysággal napi nyolc órában Budakalászon tényleges, 
egyenruhás, fegyveres szolgálatot ellátó helyi rendőr alkalmazása 
érdekében 2010. június 1.-től 2010. december 31. napjáig. 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a helyi rendőr előre ütemezett 
terv alapján a rendőrség feladatkörébe tartozó ügyekben jár el, 
együttműködve a Budakalász Város Önkormányzata által 
fenntartott, és a településen működő rendvédelmi szervekkel. A 
helyi rendőr alkalmazása a Rendőrséget nem mentesíti a 



 21 

Budakalászról érkező bejelentésekkel, riasztásokkal összefüggő 
szakszerű eljárások alól, amelyek ellátására a helyi rendőr – az 
életet, vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető szükséghelyzet 
eseteit kivéve – nem vonható be. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a rögzített feltételeknek megfelelő 
együttműködési megállapodás és a hozzá kapcsolódó megbízási 
szerződések aláírására. A Képviselő-testület a helyi rendőr 
foglalkoztatásához szükséges bruttó 4.4 M. Ft. összeget 2010. évi 
költségvetési rendeletében elkülönítetten biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről 
Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. képviseli: Parlagi Endre 
polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről  
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve 4-6., képviseli: dr. Ármós 
Sándor r. dandártábornok megyei főkapitány, a továbbiakban: PMRFK) között az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. A szerződés tárgya: Budakalász Város Önkormányzata többek között a területén lévő 
bányatavak, bevásárló központok, OMSZK-park és tó, valamint a Megyeri híd és Budapest 
közelsége miatt fokozottabban ki van téve olyan közlekedésbiztonsági, közbiztonsági 
veszélyhelyzeteknek, amelyek alapvetően befolyásolják a városban élő lakosság 
életminőségét. A káros faktorok kiküszöbölésére irányuló lépések egyikeként Budakalász 
Város Önkormányzata szükségesnek tartja az állandó rendőri jelenlétet a településen. A felek 
a jelen szerződést erre való tekintettel kötik meg, összhangban a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. tv. 9. § (1) bekezdésben foglaltakkal, a köz- és vagyonbiztonság, a közrend, illetve 
közlekedési rend javítása érdekében, valamint az ehhez szükséges személyi és technikai 
feltételek biztosítása céljából. 
 
2. Az Önkormányzat Budakalász Város közbiztonságának javítását célzó együttműködés 
pénzügyi feltételeinek biztosítására az éves önkormányzati költségvetésben meghatározott 
összegű támogatást biztosít a PMRFK-nak, célzottan a Pomázi Rendőrőrs állományában lévő 
rendőröknek. 
 
3. A PMRFK a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrse útján vállalja, hogy a 
személyi állományba tartozó, intézkedésre jogosult, Budakalász Város polgármesterével 
előzetesen egyeztetett és általa jóváhagyott személyi körbe tartozó rendőrök közül a hét 
minden napján 1 fő szabadidős rendőrt (a továbbiakban: helyi rendőr) biztosít a jelen 
szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítésére. A helyi rendőr 
tevékenységét a feladatok jellegének megfelelő szolgálati öltözetben, szolgálati fegyverzettel 
és felszereléssel 2010. június 1.-től 2010. december 31-ig naponta 8 órában látja el.  A helyi 
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rendőr kijelölése során úgy kell eljárni, hogy az adott hétre előirányzott budakalászi 
szolgálatteljesítésből legalább négy napközbeni (7.00 – 18.00 közti intervallum) legyen. 
 
4. A helyi rendőr Budakalász Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal) állományába tartozó közterület-felügyelőkkel, településőrökkel, és egyéb 
közrendvédelmi munkavállalókkal, valamint a civil szervezetnek minősülő Polgárőrséggel 
közösen vesznek részt a település köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének és 
közterületének ellenőrzésében és felügyeletében, illetve az egyéb rendőrség hatáskörébe 
tartozó feladatok ellátásában. A helyi rendőr a Polgármesteri Hivatal épületében jelentkezik a 
feladat ellátására, és feladatát ott fejezi be. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés nem 
mentesíti a Rendőrséget a Budakalászról érkező, vagy a Budakalászt érintő, a rendőrség 
hatáskörébe eső feladatok ellátásától. Mindez azt jelenti, hogy a helyi rendőr csak abban az 
esetben vesz részt bármely Rendőrség által ellátandó feladatban, ha arról a helyi rendőr 
irányításáért felelős személy tud, abba beleegyezett, ide nem értve az élet-és 
vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetet. A helyi rendőrt a jelen 
szerződésben meghatározott 8 órás időtartamon belül a Rendőrségnek elvezényelnie, őt az 
előre egyeztetettől eltérő feladattal megbíznia nem lehet.  
 
5. A helyi rendőr feladatellátását előre egyeztetett program szerint végzi. A 
Polgármesteri Hivatal és a Pomázi Rendőrőrs e feladattal megbízott parancsnoka 
havonta összeállítja és egyezteti a következő hónapra megtervezett végrehajtandó közös 
feladatellátás rendjét, amelyben meghatározzák a Budakalász Város által biztosított 
közrendvédelmi erők, valamint a polgárőrök és a Rendőrség tevékenységét. Az egy 
hónapra szóló terv végrehajtására a Polgármesteri Hivatal és a Pomázi Rendőrőrs 
parancsnoka együttesen köteles. A helyi rendőrrel szembeni utasításadási jogkör a 
Rendőrőrs-parancsnokot illeti meg, aki ezen joga gyakorlása során nem térhet el a havi 
tervben rögzített és megállapított feladatoktól. A riasztások, bejelentések miatt 
szükségessé váló intézkedést a Rendőrségnek – az előzőekben rögzített kivétellel - a helyi 
rendőr szolgálatteljesítésétől függetlenül kell ellátnia. A helyi rendőr abban az esetben, 
ha valamely, a havi tervben nem szereplő, előre nem látható, de a helyi rendőr 
hatáskörében szakszerűen elintézhető feladat elvégzésére a polgármester felhívja, 
köteles eljárni. A Pomázi Rendőrőrs parancsnoka gondoskodik arról, hogy hetente 
legalább két alkalommal a működőképes sebességmérő készüléket Budakalászon 
folyamatosan változó helyszíneken bevessék.    
 
6. A jelen megállapodás aláírását követően az Önkormányzat megbízási szerződést köt a jelen 
szerződés 3. pontjában rögzített kritériumoknak megfelelően a szolgálatot ellátó rendőrökkel, 
amely szerződések érvényességéhez a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének előzetes 
hozzájárulása szükséges. Fenti megbízási szerződések alapján az Önkormányzat havonta 
utólag – az előző hónap feladatellátását összegző, a helyi rendőr által elkészített jelentések 
alapján – megbízási díjat fizet a feladatot ellátó helyi rendőrnek. A megbízási díj összege 
bruttó 2.000- Ft/fő/óra. Fenti díjfizetés mellett az Önkormányzat köteles fizetni a kifizetőt 
terhelő – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. szerinti – társadalombiztosítási 
járulékot. Ezen törvény 31.§-ának (7) bekezdése értelmében a rendvédelmi szervek hivatásos 
állományú tagja a további jogviszonyából származó jövedelme után nyugdíjjárulékot, tagdíjat 
(9,5%) nem fizet, azonban a 4 % egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot le kell 
vonni függetlenül attól, hogy a biztosítottnak van-e legalább egy, heti 36 órás biztosítási 
jogviszonya. 
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7. A megállapodást a felek határozott időre, 2010. június 1. napjától 2010. december 31-ig 
terjedő  időszakra kötik meg. A megállapodás az aláírást követően lép hatályba, amelyről az 
érintett szolgálati egységeket tájékoztatni kell.  

 
8. Jelen megállapodás felmondását bármely fél 30 napos határidő kitűzésével, írásban 
kezdeményezheti. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 
irányadóak. 
 
9. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Budakalász, 2010. Május ...    Budapest, 2010. Május ……. 
 
Parlagi Endre        Dr. Ármós Sándor 
r.dandártábornok        rendőr-főkapitány 
 polgármester           

 
 

5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő 
gazdasági társaságok 2009. évi beszámolójának elfogadására, személyi 
döntések meghozatalára, valamint jogi és célszerűségi vizsgálat 
elrendelésére 
134/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Ennek az 
összetett megnevezésű napirendi pontnak a lényege a gazdasági társaságaink 
2009. évi beszámolója, amelyet az előterjesztés mellékletei kimerítően és 
könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott mérleggel együtt tartalmaznak. 
 
Az előterjesztésben többféle határozati javaslat elfogadására teszünk javaslatot. 
Az első a Budakalász Kábel TV Kft. 2009. évi beszámolójának jóváhagyására 
irányul, melynek része az is, hogy az eredményből 33 millió forintot a tulajdoni 
hányad szerint a Képviselő-testület hagyjon jóvá, hogy ezt felosszák. 
A második határozati javaslat a Kaláz Kft. 2009. évi beszámolójának 
jóváhagyására vonatkozik. 
A harmadik határozati javaslat a Közműüzemeltető Kft. 2009. évi 
beszámolójának elfogadásáról szól. 
A negyedik határozati javaslat arra irányul, hogy Sándor úr – aki a körünkben 
van – nyugállományba vonul az év folyamán, emiatt az ő megüresedő posztjára 
pályázat útján kell új embert találni a Képviselő-testületnek. Kihasználtuk a 
szünet adta lehetőséget arra, hogy valamennyi technikai javaslatot egyeztessünk. 
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A 4. számú határozati javaslatot azzal javasoljuk folytatni, hogy a Képviselő-
testület a jelenlegi ügyvezető megbízatását 2010. december 1. napjáig 
meghosszabbítja, amely időszak során megbízott ügyvezetőként látja el 
feladatát. 
Arra is javaslatot teszünk, hogy a Képviselő-testület a felügyelőbizottság lejáró 
mandátumait majd zárt ülésen pótolja és két új embert delegáljon a régi tagok 
helyére. 
Az ötödik határozati javaslatban pedig egy mindhárom gazdasági társaságot 
érintő jogi és célszerűségi vizsgálat lefolytatását kezdeményezzük, melynek 
fedezetét a gazdasági társaságaink költségvetésében javasoljuk biztosítani. 
Ennek oka az, hogy a ciklus végének közeledtével szükségesnek tartjuk a 
gazdasági társaságok teljes átvilágítását annak érdekében, hogy a jelenlegi 
Képviselő-testület is tiszta képet kapjon és megteremtődjön a teljesen tiszta 
átadás-átvétel feltételrendszere. 
Ezeket a határozati javaslatokat javasoljuk tehát elfogadásra. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Az 1. számú 
határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

214/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a Budakalász Kábel Tv. Kft. 2009. évi beszámolóját. A 
Képviselő-testület a Kábel TV Kft. vonatkozásában az 
eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből 33 M. Ft 
osztalék tulajdoni hányad szerinti felosztását jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester, valamint a Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

215/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a Kaláz Kft. 2009. évi beszámolóját. 
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Felelős: polgármester, valamint a Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
Parlagi Endre polgármester: A 3. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

216/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a Közműüzemeltető Kft. 2009. évi beszámolóját. 

Felelős: polgármester, valamint a Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

Parlagi Endre polgármester: A 4. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 15 egyhangú igen az alábbi határozatot fogadta el: 
 

217/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Kábel TV Kft. nyugdíjazás miatt 
megüresedő ügyvezetői posztjának betöltésére pályázatot írjon ki, 
és a soron következő rendes testületi ülésre tegye meg az új 
ügyvezető személyére vonatkozó előterjesztését. 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kábel TV 
Kft. jelenlegi ügyvezetőjének megbízatását 2010. december 1. 
napjáig meghosszabbítja, amely időszak során megbízott 
ügyvezetőként látja el feladatát. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Az 5. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) 
Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

218/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy teljes képet kapjon a tulajdonában, vagy 
résztulajdonában lévő gazdasági társaságok aktuális állapotáról, 
teljes körű gazdasági, jogi, célszerűségi vizsgálat lefolytatását 
rendeli el. A vizsgálat fedezetét a gazdasági társaságok biztosítják. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legalább 
3 árajánlat bekérése alapján válassza ki a vizsgálat lefolytatására 
alkalmas szakembert, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 
 
Felelős: polgármester, a gazdasági társaságok ügyvezetői 
Határidő: azonnal 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Most ezt a napirendi pontot felfüggesztjük, mert 
van személyi kérdés, amit majd a zárt ülések keretében tárgyalunk meg. 
 
 

6. Javaslat a Sportkontingensről szóló szerződés módosítására 
135/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 

 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés a 
Sportcsarnok használatára vonatkozóan került önök elé, mely a 2010. április 27-i 
testületi ülésen hozott határozatok következményeként készült. 
 
A múlt hónapban a Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy az akkor 
előterjesztett szerződést amennyiben a Monument 2000 Kft., a Sportcsarnok 
bérlője nem írja alá, akkor a polgármester úr folytasson további egyeztető 
tárgyalásokat a Monument Kft.-vel. Miért is van szükség erre? A Sportcsarnok 
tulajdonosának, a Kaláz Kft.-nek az üzemeltetésre van szerződése a Monument 
2000 Kft.-vel, illetve a sportcsarnoki kontingensre volt és van az 
önkormányzatnak a Monument Kft.-vel szerződése annak érdekében, hogy az 
önkormányzati fenntartású intézmények, általános iskolák a délelőtti testnevelés 
óráikat, illetve a délutáni tömegsport és edzés jellegű óráikat tarthassák a 
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Kalászi Sportcsarnokban, valamint támogatásként a budakalászi székhelyű 
sportegyesületek használhassák a Sportcsarnokot. 
 
A Kaláz Kft. ügyvezetője 2010. április 30-ával a sportcsarnoki kontingensre 
vonatkozó szerződését a Monument 2000 Kft.-vel felmondta. Az 
önkormányzattal kötött szerződése jelenleg érvényben van, ami azt jelenti, hogy 
a Kaláz Kft.-nek kellene biztosítani a sportcsarnoki kontingenst az 
önkormányzat intézményei, illetve egyesületei számára. Viszont már április 
hónapban jelezte a Képviselő-testület felé, hogy aggályos a szerződés további 
fenntartása, és kezdeményezte, hogy az önkormányzatnak a Monument 2000 
Kft.-vel legyen szerződése a sportcsarnoki kontingens biztosítására. 
 
Ebben az előterjesztésben a Monument 2000 Kft.-vel kötendő 
szerződéstervezetet találják, amely az elmúlt képviselő-testületi ülés óta 
többfordulós egyeztetés után született. Ennek lényege az, hogy a 2010. évben az 
önkormányzat és intézményei, illetve a sportegyesületek számára úgy 
biztosítaná a Monument 2000 Kft. a sportcsarnoki órákat, hogy az óradíjat az 
inflációval megemeli, a havi átalánydíjat nem változtatja az áprilishoz képest. A 
2011. évre viszont a jelen előterjesztés mellékletét képező szerződés szerint 
szintén megemelné az óradíjat 6%-kal, előrevetítve a jövő évi inflációt, és a havi 
átalányt 1.272.000 Ft+Áfában határozza meg. Május 1-je óta az intézmények és 
a sportegyesületek úgy használják a Sportcsarnokot, hogy bérleti szerződésünk a 
Monumenttel nincs, csak a Kaláz Kft.-vel. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a mai napon 
tárgyalta az előterjesztést. Az OKSB a jelen tartalommal nem javasolja 
elfogadni a szerződéstervezetet. A Pénzügyi Bizottság további egyeztető 
tárgyalásokat javasol, ami az önkormányzati fenntartású intézmények számára a 
kedvező használatot továbbra is biztosítja és valamilyen szinten érdekeltté teszi 
a sportegyesületeket abban, hogy a működésük biztosítására, a fenntartásra más 
egyéb bevételi forrásokat is teremtsenek.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy annak figyelembe vételével döntsön 
a határozati javaslatról, hogy az intézmények, iskolák és sportegyesületek 
működése ebben az évben is zavartalanul biztosítva legyen. Köszönöm szépen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Miután mind a két bizottság elutasította ezt a 
szerződéstervezetet, nyilván erről értelmetlen szavazni. Egy olyan konstrukciót 
gondolt ki a Pénzügyi Bizottság, hogy tekintettel arra, hogy júniusban még tart a 
versenyidény és június közepe körül fejeződik be a tanév, mindenképpen tartsuk 
fenn a jelenlegi állapotot, és a hátra lévő néhány hét alatt próbáljunk meg egy 
olyan megállapodást előkészíteni, ami gazdasági szempontból is elviselhető 
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számunkra a jövő évben is, illetve mind a sportegyesületeknek, mind az oktatási 
intézményeknek megfelelő. 
 
Rogán László képviselő: 2010. április 30-ával a Kaláz Kft. előzetes egyeztetés 
nélkül felmondott. Miért mondta fel a szerződést a Kaláz Kft.? A Monument 
nem fizetett? Vagy mi volt az oka? 
 
Zicsi-Liess Tamás (Kaláz Kft.): Arról van szó, hogy a Monument fizet bérleti 
díjat a Kaláz Kft.-nek. A másik oldala az, hogy mi visszabéreljük a csarnokot a 
Monument Kft.-től. A könyvvizsgálónk ezt aggályosnak tartotta, és azt mondta, 
hogy nem fogja a záradékot aláírni addig, amíg ez meg nem szűnik. Április 30-
ig tehát mindenképpen fel kellett mondani, mert ez a konstrukció nem jó, ezen 
változtatni kell. Azt, hogy a Monument Kft. lekötötte magát, én értem, de ezt fel 
kellett mondani. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Egy kicsit hadd vitatkozzam. Én a probléma 
egyszerű elkenésének gondolom, hogy ezt mondta a könyvvizsgáló, ezért 
felmondtunk. Ez a döntés lehetett volna átgondoltabb, árukapcsolásban a mi 
szerződésünkkel, merthogy az a szerződés volt az egyetlen garancia arra, hogy a 
kontingens létezik és visszabérelhető ezáltal kedvezményes áron a 
sportcsarnokidő. Azzal, hogy ez megszűnt, kiszolgáltatott helyzetbe került az 
önkormányzat a Monument Kft.-vel szemben. Azt, hogy ez egy teljesen 
átgondolt döntés volt, ami egyenes következménye a könyvvizsgálói 
javaslatnak, én túlzásnak tartom. Ez egy hibás, elhamarkodott döntés volt, amit 
lehetőség szerint meg kell próbálni visszacsinálni. Ha ezt a szerződést 
megkötjük, akkor az utolsó szalmaszál is elvész a mi eszköztárunkból, amivel 
ezt a visszamondást megpróbálhatjuk semmissé tenni. 
 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő: A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott egy 
javaslat – próbáljunk megoldást találni –, hogy mivel ez a 15.000 forintos óradíj 
nagyon magas, hagyjuk meg az egyéni óradíjat, a különbözetet pedig az 
egyesületek fizessék ki. Ezzel kapcsolatban születette-e döntés, vagy volt-e 
valami megbeszélés a Sportcsarnok vezetésével? 
 
Villám Zsuzsanna előkészítő: A Monument 2000 Kft. ügyvezetője jelenleg 
Németországban van, ezért nem tud részt venni a mai testületi ülésen. A 
bizottsági üléseken a létesítményvezető, Csányi Brigitta itt volt. A bizottsági 
üléseket követően telefonos kapcsolatba léptünk Heiszer Zsolttal, hogy mégis mi 
lehetne a megoldás; kész további kompromisszumokra annak érdekében, hogy 
az iskolák és a sportegyesületek működését ne veszélyeztesse. Ennek érdekében 
a következő testületi ülésre egy előterjesztésben konkretizáljuk pontos 
paraméterekkel ennek a megoldását. 
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Parlagi Endre polgármester: Úgy látom, egyetértés van abban, hogy a 
jelenlegi előterjesztésben szereplő szerződésről ne szavazzunk, mert a 
bizottságok sem támogatták. 
 
Azt a határozati javaslatot fogalmazom meg, hogy a bérlővel, a Kaláz Kft.-vel, 
az intézményekkel és a sportegyesületekkel folytatjuk az egyeztetést, és a 
következő testületi ülésre egy új megállapodást készítünk elő, ami remélhetőleg 
mindenki számára megfelelő lesz. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 16 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

219/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
sportcsarnoki kontingens felhasználása és igénybevétele ügyében - 
a Monument 2000 Kft. által a havi bérleti díjra vonatkozó javaslatot 
nem fogadja el, s felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kaláz Kft.-
vel, a Monument 2000 Kft.-vel, az Önkormányzat intézményeivel, 
valamint a budakalászi sportegyesületekkel folytasson egyeztetést a 
kalászi sportcsarnoki kontingens 2010. május 1. és 2011. december 
31. közötti igénybevételére, felhasználására vonatkozó új 
megállapodás előkészítése érdekében. 
 
Határidő: soron következő rendes testületi ülés 
Felelős: polgármester 

 
 

7. Javaslat a „TÁMOP-5.4.3-10/1 KMR; Házi segítségnyújtás fejlesztése” 
című pályázaton való indulásra 
130/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Kidolgozták a 
kollegáim azt a pályázati lehetőséget, ami az otthoni ápolásban részt vevő 
személyek – szám szerint 44-en dolgoznak ilyenek a településen – bevonására 
irányul, amennyiben a testület úgy határoz, hogy indulunk ezen a pályázaton. 
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Mi is ennek a pályázatnak az előnye? Tartalmaz egyrészt egy képzést, másrészt 
egy részmunkaidős foglalkoztatást, ami legalább négy hónapig fenn kell, hogy 
álljon, az eszközök biztosítását pedig öt évig kell megvalósítani.  
 
A projektre, amelynek költségvetését az előterjesztés részletesen tartalmazza, 
egy pályázati tanácsadó céget, a Lökkös Bt.-t a régi együttműködésre alapozva 
szeretnénk igénybe venni. A pályázat egy felméréssel veszi kezdetét, melyben 
azt fogjuk monitorozni, hogy a célcsoportból mennyi ember az, aki egyáltalán 
bevonható, akiben van hajlandóság, hogy ennek a pályázatnak a részesévé 
válhasson. A költségeket az előterjesztés részletesen tartalmazza. 
 
A határozati javaslatban azt indítványozzuk, hogy maximum 35 fő 
részmunkaidős foglalkoztatott bevonásával induljon el az önkormányzat ezen a 
pályázaton, valamint azt is javasoljuk, hogy a Lökkös Bt. bevonásával – aminek 
a költségét a pályázatban nagyobb részben el tudjuk számolni – történjen meg a 
pályázat szakszerű előkészítése és beadása. A pályázati összefoglalót az 
előterjesztés 2. és 3. oldala részletesen tartalmazza. 
 

(Megérkezik Mányai Zoltán képviselő, ezzel a Képviselő-testület 17 fővel 
folytatja a munkáját.) 

 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) A szociális helyzet 
romlásával egyre több olyan budakalászi személy van, aki vélhetően házi 
ápolásra szorul. Az Idősek Otthonának vezetője felmérte, hogy Budakalászon 
mintegy ezer 70 éven személy él, utcánként készített erről egy felmérést. Úgy 
látom, hogy a jelenleg gondozásunkban lévő negyvenegynéhány fő létszámát 
akár meg is kétszerezhetjük, háromszorozhatjuk – nyilván a mérték, hogy hol 
húzzuk meg a határt, megállapítandó. Jelenleg 9 gondozott jut egy gondozónőre. 
A felmérés azt fogja eredményezni, hogy ez a maximum 35 fő mennyi lehet – 
nyilván ennek a töredéke lesz. Semmi olyat nem akarunk pályázati anyagban 
benyújtani, ami hosszú távon anyagi elkötelezettséget jelent. Miután a pályázat 
beadási határideje június vége, ezt alaposan át fogjuk gondolni. 
 
Az első határozati javaslat szerint indulunk ezen a pályázaton és kidolgozzuk a 
pályázatot, a második szerint pedig a Lökkös Bt.-t bízzuk meg a pályázati 
dokumentáció elkészítésével. Aki az 1. számú határozati javaslattal egyetért, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

220/2010. (V.25.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy indulni kíván a „TÁMOP-5.4.3-10/1 KMR; Házi 
segítségnyújtás fejlesztése” című pályázaton. A projekt sikerességét 
követően maximum 35 fő részmunkaidős foglalkoztatását valósítja 
meg a házi segítségnyújtás területén. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a 2. számú határozati javaslattal egyetért, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 5 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

221/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TÁMOP-
5.4.3-10/1 KMR; Házi segítségnyújtás fejlesztése” című pályázat 
összeállításával a Lökkös Műszaki, Szolgáltató és Oktató Betéti 
Társaságot bízza meg. A felmerülő költségeket, a pályázatírói és 
szükséglet felmérési költségeket maximum 750. 000,- Ft összeg 
erejéig az önkormányzat 2010. évi költségvetésének az „Egyéb 
pályázati önerő” kerete terhére biztosítja, melyből bruttó 500. 000,-
Ft-ot a pályázat terhére elszámol.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Lökkös 
Műszaki, Szolgáltató és Oktató Betéti Társasággal történő 
szerződéskötésre és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

8. Javaslat Pomáz Város Önkormányzat jegyzője által hozott 04-27/12-2010. 
számú határozattal szembeni fellebbezés ügyében 
136/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 

 
Hegyvári János előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Mint önök számára 
ismeretes, az Omszk park észak-nyugati sarkán lévő területen a tulajdonosok 
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össze kívánták vonni az ingatlanjaikat és azon társasházat építeni. Az ezzel 
kapcsolatos telekalakításra Pomáz város jegyzője az előterjesztés címében 
szereplő határozattal engedélyt adott. Mivel e telekalakítás létrejötte ellentétes 
Budakalász város önkormányzatának érdekeivel, ezért a polgármester úr a 
Képviselő-testület nevében ezt a határozatot megfellebbezte. A másodfokon 
eljáró Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal az eddigi 
gyakorlatától eltérően igen rövid határidő megszabásával hiánypótlásra hívta fel 
az önkormányzatot, amiben az átvételtől számított 3 munkanapon belüli testületi 
támogató döntés benyújtására hívta fel a fellebbezőt. Ezért a határozati javaslat 
úgy szól, hogy a Képviselő-testület támogatja a polgármester úr által a pomázi 
hivatal jegyzője nevében meghozott döntést. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Már többször jeleztem, hogy mélységesen 
elítélem, hogy a jelenlegi Képviselő-testület munkájának, illetve a hivatal 
munkájának egy részét az foglalja le, hogy az elmúlt testületben dolgozó 
személyek lejáratására szolgáló eljárásokat próbál indítani. Nem volt ez alól 
kivétel az én személyem sem, de én ezzel kapcsolatban a polgármester úrral 
szemben egy büntető pert nyertem. 
 
Ebben a telekalakítási ügyben viszont Rogán képviselőtársamat rágalmazta meg 
Kovács Attila. Tudomásom szerint a Legfelsőbb Bíróság döntött azon 
telekalakítás ügyében, amellyel kapcsolatban Kovács Attila megrágalmazta a 
képviselőtársamat, és kimondta, hogy teljesen szabályszerűen járt el a 
földhivatal, amikor ezt a telekalakítást engedélyezte. Kovács úr ezért elnézést 
kérhetne a képviselőtársamtól, aki törvényesen járt el, és megkövethetné. 
Kíváncsi lennék, hogy ezekre az eljárásokra mennyit költ az önkormányzat, 
erről külön kimutatást fogok kérni, hogy a személyes bosszú vezérelte lejárató 
hadjáratok mennyi jogi munkadíjat, egyéb eljárási költséget eredményeztek az 
önkormányzatnak. Tehát hangsúlyozom, hogy törvényesen járt el Rogán 
képviselő úr, akit éveken keresztül rágalmaztak. 
 
Kovács Attila képviselő: Valóban néhány hónappal ezelőtt mondtam testületi 
ülésen azt a véleményt, amit egyébként nem magamtól találtam ki, az egy 
ügyészi állásfoglalás volt, amit felolvastam, amit az önkormányzat hivatalában, 
a nyílt iratai között bárki megtalálhat. Ebben az ügyészi állásfoglalásban az 
történt Krepárt úr elmondásával ellentétben, hogy az ügyészség megállapította, 
hogy az akkor alpolgármesteri pozícióban lévő Rogán képviselőtársunk a 
törzsvagyon részét képező Omszk park egy részét úgy tudta egy 
magánszemély… (Dr. Krepárt Tamás közbeszólására:) Én végighallgattam. Azt 
olvastam ebben a bizonyos ügyészi állásfoglalásban, hogy képviselő-testületi 
állásfoglalásnak kellett volna megelőzni ezt a bizonyos döntést, és Rogán úr úgy 
írta alá, hogy nem volt róla képviselő-testületi határozat. Erről beszéltem akkor, 
ezt látom az ügyészi állásfoglalásban, és erről tájékoztattam a képviselő-testület 
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akkori ülésén a nyilvánosságot. Erről van szó, semmi másról. Tehát ez a 
törzsvagyon úgy került magánkézbe az én olvasatom szerint, hogy ez az eljárás 
nem volt teljesen felhőtlen, de én nem vagyok jogász, csak felolvastam azt a 
bizonyos állásfoglalást. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Kovács úr nem jogász, és ilyet ebben a 
határozatban nem is olvashatott, mert ilyen nem is szerepelhetett benne. Az 
önkormányzati törzsvagyon egy négyzetméternyi mennyiségben nem sérült, 
amit már akkor is jeleztem önnek. Most ismételten megrágalmazta a 
képviselőtársamat. Az önkormányzati terület négyzetméterre megegyezett, egy 
négyzetméter nem sérült, ilyet a határozatban nem olvashatott, saját maga találta 
ki. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérem, foglalkozzunk az előterjesztett határozati 
javaslattal. Egyébként amikor a tulajdonos képviselőjével próbáltunk egyeztetni, 
kiderült, hogy arra a megoldásra, amit a főépítész asszony és a HÉSZ tervezője 
kitalált, nincsen felhatalmazása, tehát folytatjuk az egyeztetést. Mindenesetre az 
Omszk park sarkán egy olyan telekre, ami belenyúlik a vízbe, nem fognak 
lakóparkot építeni 32 lakással, amiből egyet kineveznek irodának és ettől kezdve 
7,5 méter az épület magassága. Nyilvánvalóan azt a trükközést, ami itt folyt 
korábban, nekünk meg kell állítani, mert ez a lakosság érdeke, ez Budakalász 
érdeke. 
 
A határozati javaslat szerint a Képviselő-testület egyetért a Pomáz Város 
jegyzője által kiadott 04-27/12-2010 iktatószámú, természetben az Omszk park 
észak-nyugati részén található budakalászi 4113/4, 4114/4, 4115/4, 4116/4 és 
4117/4 hrsz-ú ingatlanok, egyesítésének engedélyezése tárgyú határozat ellen 
benyújtott fellebbezéssel. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

222/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Pomáz Város jegyzője által kiadott 04-27/12-2010 iktatószámú, 
természetben az Omszk park észak-nyugati részén található 
budakalászi 4113/4, 4114/4, 4115/4, 4116/4 és 4117/4 hrsz-ú 
ingatlanok, egyesítésének engedélyezése tárgyú határozat ellen 
benyújtott fellebbezéssel. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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9.  
II. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

részeként a KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú (Hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése) pályázati konstrukcióban Budakalász területén 
megvalósítandó létesítmények módosítására 

II.  Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására 
137/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az 
önkormányzat is tagja annak a vállalkozásnak, amelynek ügyében most 
döntéseket kell hozni. Az egyik arra irányul, hogy a társulási megállapodás 
módosítását vezette elő a társulási szerv. Ezt az önkormányzat ügyvédje, Viszlói 
úr is véleményezte, érdemi kifogást ellene nem emelt. Ez a 2. határozati javaslat. 
 
Az 1. határozati javaslat pedig arra irányul, hogy döntést kell hoznunk arról, 
hogy ezt a bizonyos hulladékudvart megvalósítja-e az önkormányzat. Jelen állás 
szerint nem találtunk olyan megfelelő közeget, ami minden előírásnak és 
szükséges paraméternek megfelel, ezért annak érdekében, hogy a többi település 
pályázatát Budakalász Város Önkormányzatának döntése ne érintse, károsan ne 
befolyásolja, azt javasoljuk, hogy a korábbi döntést, amelyet 2008-ban hozott a 
Képviselő-testület, módosítsa és jelentse ki, hogy jelenleg nem tudja, nem 
kívánja megvalósítani azt a komposztálóeszköz-beszerzést és szelektív 
gyűjtősziget kialakítását, valamint a hulladékudvart, és erről értesítse a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás vezető szervét. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Az 1. számú 
határozati javaslat a következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

223/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
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Rendszer részeként a KEOP-7.1.1.1-2008-0024 számú 
(Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése) pályázati 
konstrukcióban Budakalász közigazgatási területén nem kíván 
hulladékudvart létesíteni. Budakalászon házi komposztáló eszközök 
beszerzését és 15 db szelektív négyfrakciós gyűjtősziget alakítását 
kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 
36/2008.(I.29.) Kpvt. sz. határozatát visszavonja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Parlagi Endre polgármester 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 2. számú határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

224/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a határozat 
mellékletét képező - Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.2.3.0 azonosító számú 
megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulási 
Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Parlagi Endre polgármester 

 
10. Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása Társulási Megállapodásának elfogadására. 
139/2010.(V.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 
 

 
Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A kistérségi társulás 
megküldte a társulási megállapodás újabb módosítását. Ennek a társulási 
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megállapodásnak a különlegessége az, hogy a társulási ülést megelőzően kerül a 
testület elé. Ennek egyszerűen időpontbeli, szervezési okai vannak, tehát ha 
most a testület nem fogadja el, akkor a következő hónapban kerülhet ide, viszont 
akkor már nem tudják megalakítani időben a két szervezetet, amelyeket a 
szociális feladatokra szeretnének létrehozni, úgy, hogy a júniusi normatívát is 
meg tudják igényelni a Magyar Államkincstártól. 
 
Jelen módosításnak két oka is van. Az egyik a Kalászi Idősek Klubja működési 
területének kiterjesztése Pilisszentlászlóra és Pilisszentkeresztre, valamint a 
dunakanyari kistérségi szociális intézmény alakítása időpontjának előrehozása 
2010. július 1-jéről 2010. június 30-ára. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) A határozati 
javaslat a következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

225/2010. (V.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási 
Megállapodását. Felhatalmazza a Polgármestert a Társulási 
megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Parlagi Endre polgármester: Most a zárt napirendi pont következik. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 19 óra 38 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 

  
 


