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Szám: 15/2010 Kt. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

a Képviselő-testület 2010. június 21-én (hétfőn) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a Kós Károly Általános Művelődési Központ elektromos 
hálózatbővítésére betervezett összeg átcsoportosítására 
170/2010.(VI.21.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

2. Javaslat az óvoda beruházás finanszírozására 
171/2010.(VI.21.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
3. Javaslat a Budakalász IV. bányaterület rendezése kapcsán megállapodás 

megkötésére   
175/2010.(VI.21.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
4. Javaslat a „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 

korszerűsítésének támogatása (TEUT)” című pályázathoz kapcsolódó 
KÉ-12117/2010 számú közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetésére és 
az eljárás lezárására 
172/2010.(VI.21.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 30 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó estét kívánok! Köszöntöm a Képviselő-testület 
tagjait és a hivatal munkatársait a mai rendkívüli testületi ülésen. 
 
Megállapítom, hogy 12 fővel a Képviselő-testület határozatképes.  
 
A meghívóban négy napirendi pont szerepel, három nyilvános és egy zárt 
napirendi pont. Aki a mai napirenddel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 12 – egyhangú. 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat a Kós Károly Általános Művelődési Központ elektromos 
hálózatbővítésére betervezett összeg átcsoportosítására 
170/2010.(VI.21.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az ÁMK részére 
van egy 1,5 millió forintos költségvetési összeg annak fedezetére, hogy az 
elektromos hálózat helyzetét át kell tekinteni és a szükséges javításokat 
elvégezni. Tekintettel arra, hogy jelenleg úgy néz ki, hogy a feladat enélkül is 
megoldható, azt javasoljuk, hogy a Kós Károly TV beindításához szükséges és 
az ÁMK belső szervezetei számára is hasznos kábelezést, illetve technikai 
megújítást, felszerelések beszerzését az előterjesztésben részletezettek szerint 
hajtsa végre a testület azzal, hogy fedezetet biztosít az elektromos 
vezetékrendszer áttekintésére szolgáló pénzösszeg átcsoportosításával. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az ár mennyire 
reális és milyen árajánlatok voltak. Én egy lépéssel hátrébb lépnék: valóban 
szükség van-e erre a beruházásra? Én is bekábeleztettem a lakásunkat, és azóta 
egyetlenegy dugót nem használtam, merthogy wifi-hálózat van most már 
mindenhol. Az előterjesztésben is szerepel, hogy wifi-hozzáférés alakul ki; 
éppen az a lényeg, hogy a falban ne menjen semmiféle kábel. 52 hálózati 
hozzáférés manapság már viszonylag egyszerűen megoldható egy központi 
adóval, és ahol éppen gép van, oda egy wifi-eszközt le kell tenni. Amit én itt 
látok, ahhoz manapság – költséghatékonyság szempontjából is – egy méter 
kábel sem kell. Nincsenek itt olyan nagy távolságok, egy sugárzóval az egész 
lefedhető és minden kiegészítő szolgáltatás rákapcsolható, a telefonálást IP 
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alapú telefonnal simán meg lehet oldani, belső wifi-hálózattal, miegymással. 
Nem mondom, hogy ez ne legyen, de egyrészről a polgármester úr azt mondja, 
hogy itt a T-kábel és kábelezzük be a falut, másrészről a Faluházban meg fúrjuk 
szét a falakat drótokkal. Annak lehetőségét nem látom itt leírva, hogy ez a fajta 
gondolkodás megtörténhet. Szép az, hogy nem kell papír, környezettudatos 
szemlélet, központi szerver, satöbbi, de ezek mind elérhetők anélkül, hogy hat 
kilométer kábelt beletennénk a falba. Egy ilyen visszalépés mindenképpen 
hasznos volna; ha az a technológia nem drágább, akkor legalább vizsgáljuk meg, 
hogy jó-e, nem muszáj feltétlenül furkálni minden mennyiségben. 
 
A másik: szerintem mindannyiunkban nagyobb bizodalmat keltene, ha egy ilyen 
szakértői véleményhez a Kábel TV Kft. valamelyik illetékese is két sort 
hozzáfűzne mondjuk mint gyengeáramú szakmérnök. Tehát az a javaslatom, 
hogy ezt vizsgáljuk meg és erre is kérjünk be esetlegesen árajánlatokat. 
 
Eredics Gábor (Kós Károly ÁMK): Nem vagyok gyengeáramú 
villamosmérnök, de a technika minket is számos helyen érint a működés során. 
Nagy furkálásra nem készülünk egyáltalán, ugyanis a kábelezés a Faluházban a 
tetőtérben húzódik, és éppen a legutóbbi felmérés során derült ki, hogy ezt 
egyszerre érdemes megoldani. Az, hogy teljes mértékben átálljunk vezeték 
nélküli rendszerre, nem azt mondom, hogy titokvédelmi szempontból, de nem 
annyira kiforrott még ez a rendszer, hogy azt mondhassuk, a belső szakmai 
kommunikációtól kezdve mindent wifi-hálózattal oldunk meg, viszont 
szeretnénk wifi-t, elsősorban szolgáltatás jelleggel, tehát aki a Faluházat 
meglátogatja akár munkavégzés, akár csak szolgáltatás igénybevétele 
szempontjából, szeretnénk, ha lenne egy nyílt wifi-hálózat. Ez egy nyílt fórum 
lenne, tehát ott bárki csatlakozni tudna a világhálóra, ugyanakkor annak a 
hálózatnak, amit mi üzemeltetünk egyik teremből a másik terembe, egyik 
épületből a másik épületbe, ha később esetleg más feladatokkal bővül az ÁMK, 
az átjárhatósága is megoldható. A szakvélemény az volt, hogy a kábelezést mint 
biztos megoldást ne felejtsük el csak azért, mert a wifi létezik, ugyanakkor 
rendet kell teremteni a hálózatban, és ezt egyszerre célszerű megoldani. 
 
Nagyon sok koncerten, rendezvényen azt tapasztaljuk, hogy szívesen jönnek el 
kismamák, édesapák a gyerekeikkel. A gyerekek számára ez az élmény nem 
mindig fogadható be olyan hosszúságban. Sok jó példát láttunk már arra, hogy a 
gyermekekkel együtt is részesei maradhatnak a szülők a programnak úgy, hogy 
nem kerülnek ki belőle. Tehát ha ki tudunk alakítani egy olyan babavárót, ahol a 
koncertet a kivetítőn láthatja a család, majd amikor megnyugszik a gyerek, 
vissza tudnak menni a koncert helyszínére, ez egy rendkívül fontos üzenet lenne. 
Ez egy kicsit olyan, mint a fesztiválok családbarát helyszínen, mint a Kalászi 
Vigasságok és a Városnapok, amin apró gyerekekkel is nyugodtan részt lehet 
venni.  
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Ez itt egy komplex átgondolás, és az a legfontosabb, hogy a kábelek között is 
rendet kell teremteni; a wifi inkább a kifelé szolgáltató funkciót erősíti, a 
kábelezés pedig a belsőt. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Egyetértek Nógrádi úrral. Azt, hogy 
titokvédelmi szempont, felejtsük el. Két wifi routerrel is meg lehet oldani: az 
egyik nyílt hozzáférésű, a másik kulcsos hozzáférésű, és abban a pillanatban a 
titokvédelem megvan. 
 
Az IP telefonnal kapcsolatban van egy-két aggályom, mert Budakalászon akinél 
az IP telefon eddig működött, ott már nem működik. Az IP telefon minősége – 
legalábbis amit itt Budakalászon eddig telepítettek – elég gyenge. Az internet-, 
infranet-csatlakozásra nincs szükség, hogy 52 ponton kialakítsuk, a telefonról 
kellene egy kicsit beszélni, hogy kell vagy nem kell. Szerintem a wifit kell 
kialakítani, nem kell mindenhol internet-kapcsolat, mert akkor tele lesz huzallal 
a föld is, átesnek a madzagon az emberek a termekben, ahol ezeket használják. 
Nógrádi úr véleményével egyetértve azt javaslom, hogy ezt a részét vegyük ki 
belőle, a telefont pedig csináljuk meg, mert jelenleg az IP telefon minősége 
Budakalászon gyenge. 
 
Kovács Attila képviselő: A bizottsági ülésen merült fel a meglévő 
kapcsolószekrénynek és hálózatnak a nem egészen korszerű, nem elég 
biztonságos mivolta. Azon túlmenően, hogy fejlesztünk és forrásokat biztosítunk 
ehhez, a jelenlegi hálózat átvizsgálására, korszerűsítésére keretet milyen 
forrásból tud a Faluház kigazdálkodni, vagy van-e erről elképzelése? 
 
Eredics Gábor (Kós Károly ÁMK): Volt már egy egészen komoly 
hálózatfelmérés, és még folytatjuk is ezt az eljárást. Felmerült a hálózat bővítése 
a teniszpályák kapcsán, mert ott olyan áramerősség szükséges, amit nem biztos, 
hogy elbír a hálózat. A tárgyalások arra vonatkoztak, hogy olyan teljesítményű 
izzók kerüljenek oda, hogy soha ne veszélyeztessék a ház működését, akkor 
sem, amikor nagyobb áramigény van. Ezek folyamatban vannak, mint ahogy a 
gázóracsere is, és újabb tárgyalások folynak egy olyan kínálatról, ami a két ház 
rendszerét összeilleszti. 
 
Kovács Attila képviselő: Ennek a forrása rendelkezésre áll? 
 
Eredics Gábor (Kós Károly ÁMK): A költségvetésben a karbantartásban van 
erre pénz. 
 
Parlagi Endre polgármester: További hozzászólás? (Nincs.) A módosító 
javaslat, ha van, hogy szól, Nógrádi úr? 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Mérje fel akár a hivatal, akár a Faluház annak 
lehetőségét, hogy a vezetékek radikális csökkentésével milyen alternatív 
hálózatok létezhetnek az előterjesztésben szereplő elvárások teljesítésére. Abból 
a hat pontból, ami itt szerepel, négyet simán meg lehet oldani. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Akkor ezt az átcsoportosítást most fogadjuk el, 
de úgy, hogy amennyiben a felmérés azt mutatja, hogy jelentős megtakarítást 
lehet elérni, akkor azt fogadjuk el. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy akkor 
azt a variációt fogadja el. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Én azt javaslom, hogy ezt vegyük le most a 
napirendről, és kerüljön vissza. Az egész szakmaiságát nem látom teljesen 
átgondoltnak. Teljesen igaza van Eredics úrnak, hogy ők ehhez annyira nem 
értenek. Kimegy egy ember, és mond nekik valamit, hogy ide kell nyolc 
csatlakozó, oda meg tizenhat, de nem látom, hogy ez meg lett volna alapozva. A 
dolog lehet maximálisan korrekt, csak az egésznek a szükségességét nem látom. 
Amit Eredics Gábor elmondott, abban is volt legalább három olyan szakmai 
probléma, amit nem feltétlenül mond olyan ember, aki ezzel foglalkozik, tehát a 
megrendelői oldal laikussága ebből a szempontból itt megjelent. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Csak a dolog technikai oldalához hozzáfűzve, 
amennyiben a Képviselő-testület elfogadja Nógrádi úr módosító indítványát, 
ami nem ugyanaz, mint Novotny úré, akkor ez technikailag úgy jönne össze, 
hogy jövő hét hétfőre - kedden lesz a testületi ülés - rendkívüli anyagként, 
addigra megvizsgálva ezt, ki tudjuk küldeni, ha elbírja ez a dolog – feltételezem, 
hogy elbírja. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ennek a műszaki tartalmát átgondoljuk, és 
amennyiben indokolt lesz, a keddi testületi ülés előtti rövid rendkívüli ülésen 
napirendre vesszük. Ne egy árajánlat legyen. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ha visszavonja Novotny képviselő úr a módosítóját, 
akkor csak egy módosító marad. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Visszavontam. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Akkor arról tessék szavaztatni, polgármester úr. 
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Parlagi Endre polgármester: Az az egyszerűbb, ha levesszük a napirendről. 
Aki egyetért azzal, hogy levegyük a napirendről, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 

 
248/2010. (VI. 21.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a 
Kós Károly Általános Művelődési Központ elektromos 
hálózatbővítésére betervezett összeg átcsoportosítására” című 
napirendi pontot a napirendjéről leveszi. 
 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

2. Javaslat az óvodaberuházás finanszírozására 
171/2010.(VI.21.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Mint már az előző ülésen is 
jeleztük, a KMOP 2010-es pályázatán mintegy 96 millió forintot nyertünk az 
óvodaberuházás pályázaton. Ennek a pályázatnak jelenleg éppen a 
szerződéskötése zajlik, közben elkezdődött az építkezés is. Összeállítottuk azt a 
táblázatot, amely meghatározza a kiadásainkat és a bevételeinket is, 
forrásonként összetétellel.  
 
Az 1. melléklet tartalmazza a kiadásainkat, ez összhangban van a beadott 
pályázattal. Az eredeti költségvetésben terveztünk mintegy 370 millió forintnyi 
hitelfelvételt, akkor a Képviselő-testület úgy határozta meg, hogy ezt az 
óvodaberuházásra fogja felvenni, viszont már az előterjesztésben jeleztük, hogy 
meg kívánjuk vizsgálni mind a kötvénykibocsátás, mind a hitelfelvétel 
paramétereit, hogy melyik a kedvezőbb.  
 
Megpróbáltuk beszerezni az összes rendelkezésre álló információt, és ezeket az 
előterjesztés 2. és 3. mellékleteiben mutatjuk be. Azzal, hogy EU-s pályázatot 
nyertünk ehhez a beruházáshoz, lehetőségünk nyílik arra, hogy egy, a Magyar 
Fejlesztési Bank által finanszírozott hitelprogramban, illetve 
kötvényfinanszírozási programban vegyünk részt. Ennek az az előnye, hogy 
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maximálja a bankok által felszámítható költségeket, és elég kedvező kamatozású 
is mind a két megoldás. A hitelfelvételnek az a hátránya, hogy a becsült értéke 
miatt egy közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk, ami körülbelül két 
hónapig tart. A kötvénykibocsátás sokkal rugalmasabb és gyorsabban 
kivitelezhető. Mivel mind a kettőre ugyanakkora kamatot számolhatnak fel a 
bankok, ezért javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a kötvénykibocsátás 
mellett döntsön. 
 
Az előterjesztésben szerepeltetjük azt is, hogy akár hitelfelvételről, akár 
kötvénykibocsátásról döntünk, mindkettőnél figyelembe kell venni a 
hitelfelvételi korlátunkat, amit az önkormányzati törvény szabályoz. Nálunk az 
idei évben ez 427.135.000 forint lenne az eredeti költségvetés számai alapján, 
amit nem szükséges teljes egészében kimeríteni. 300 millió forintos MFB-
finanszírozott kötvény kibocsátására tettünk javaslatot az előterjesztésben, 
mégpedig olyan paraméterekkel, hogy javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy 
kérje fel a polgármestert legalább három ajánlat bekérésére 10, 15, illetve 20 
éves futamidővel, 2-3 éves türelmi idővel, negyedéves tőke- és negyedéves 
kamatfizetés mellett.  
 
Ennek az MFB-s hitelnek vagy kötvénynek annyi előnye van, hogy a fizetendő 
kamat, az adósságszolgálat központilag meghatározott, és három részből áll 
össze: az egyik az európai bankközi kamatláb, ami rendszeresen változik, a piac 
mozgását folyamatosan követi, a másik a Fejlesztési Bank által meghatározott 
kamatrés, ami a 2010. évben 1,5%, illetve a harmadik, hogy a közvetítő bankok 
is maximum 1,5%-ot számíthatnak fel – ez az előterjesztés készítésének 
időpontjában 3,729% volt, amit javasolunk önöknek. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ebben a konstrukcióban az előtörlesztés lehetséges? 
 
Balsai Judit előkészítő: Lehetséges mind a kettőben. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A két év vagy három év türelmi idő mire szolgál? 
Vagy ez valami elvi döntés, hogy ne egyből jövőre kezdjük el? 
 
Balsai Judit előkészítő: Igen, azért gondoltuk, hogy legyen türelmi idő, mert 
még vannak folyamatban lévő hiteleink, amiket törlesztünk, és az éves 
adósságszolgálatunkat ez nagyon terhelné. 
 
Parlagi Endre polgármester: Most 200 millió forint az állományunk. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Minél hamarabb ketyegjen le, hogy az utódainknak 
minél kevesebb hitele legyen. 
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Parlagi Endre polgármester: Ha valaki mondjuk egy termelő beruházásra vesz 
fel hitelt, akkor érthető, hogy hosszabb türelmi időt kér, hogy már a 
bevételekből tudja törleszteni a tartozását. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A Pénzügyi Bizottság annak figyelembe 
vételével, hogy a jelenleg az értékpapírjainkban és részvényeinkben lekötött 
hozam biztosan nagyobb, mintha most kötvényt bocsátunk ki, egyhangúlag azt 
támogatja, hogy ehhez nem szabad hozzányúlni, mert biztos támaszt jelent a 
költségvetésünk későbbi esetleges bajai esetén. 
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, csak bármikor pénzzé tehető, tehát ez nem 
olyan, mint egy ingatlanba való befektetés, aminek az értékesítése kétséges és 
időigényes. Nyilván folyamatosan figyelni fogjuk a pénzpiaci feltételeket, és 
amennyiben pénzünk van, és érdemes ezt a kötvényt visszavásárolni vagy 
előtörlesztést tenni, akkor nyilván meg fogjuk tenni. 
Ehhez még annyit, hogy az első részletet, 80 millió forintot folyó pénzből fogjuk 
törleszteni, tehát ehhez nem kell a hitel, és még a második részlethez is jelentős 
mennyiségű folyó pénzt fogunk felhasználni. 
 
A határozati javaslat a következő: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

249/2010. (VI.21.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Szalonka u. óvoda beruházás önrészének kiegészítéshez 
300.000 eFt MFB által refinanszírozott kötvényt kíván kibocsátani 
az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Kötvényfinanszírozási Program keretében. 
Felkéri a Polgármestert, hogy– a fenti paraméterek figyelembe 
vételével egyidejűleg több alternatívás ajánlatot kérjen be legalább 
három pénzintézettől.  
A kötvény-kibocsátási ajánlatokat az alábbiak figyelembe vételével 
kérje be: 
Futamidő: 10 év/ vagy 15 év/ vagy 20 év 
Türelmi idő: 2-3 év 
Kamatperiódus: negyedévente 
Tőketörlesztés: a türelmi idő lejáratát követően negyedévente 
Kötvény kamatozása: változó kamatozású 
Kötvény felhasználása: Szalonka utcai óvoda beruházás önrésze 
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Felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok alapján 
készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára a kötvény-
kibocsátást lebonyolító pénzintézet kiválasztására. 
 
Határidő: ajánlatok bekérése és feldolgozása 2010. július 20 
  Képviselő-testület elé terjesztése 2010. július 25. 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 

 
 
 

3. Javaslat a Budakalász IV. bányaterület rendezése kapcsán megállapodás 
megkötésére   
175/2010.(VI.21.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A 
bányakapitányság azt tartja kívánatosnak, hogy az önkormányzat által 
elhatározott bányabezárási elképzeléseket az Óbuda Budakalászra eső területein 
is bányabezárási feladatokkal egybekapcsolja. Ennek érdekében egy 
megállapodást vár el az önkormányzattól és az Óbuda Szövetkezettől. Ennek 
szövegét látják az előterjesztésben. 
 
Rögzíteni kell azt is, hogy mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy 2012 vége, 
tehát a rekreációs időszak lejárta után Budakalász közigazgatási területén 
bármilyen úton is nyersanyag-kitermelésből eredő forgalom legyen. Erre is 
irányul ez a megállapodás, tehát az Óbuda Szövetkezet azt is tudomásul veszi 
ezzel, hogy 2012. december 31. után már kitermelési célzattal erre járó 
kamionokat nem fog tudni ráengedni a közlekedési útjainkra. Ezt a javaslatot 
kérjük jóváhagyni. 
 
Parlagi Endre polgármester: A határozati javaslat szerint Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budakalász IV. bányatelek” 
tulajdonosa úgy határoz, hogy megállapodást köt az Óbuda Szövetkezettel, mint 
a „Szentendre-II kavics bányatelek” tulajdonosával a két bánya közös 
határvonalán történő bányászati tevékenység végzéséről. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
aláírására. Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

250/2010. (VI.21.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Budakalász IV. bányatelek” tulajdonosa úgy határoz, hogy 
megállapodást köt az Óbuda Szövetkezettel, mint a „Szentendre-II 
kavics bányatelek” tulajdonosával a két bánya közös határvonalán 
történő bányászati tevékenység végzéséről. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Melléklet 
Megállapodás 

 
Szentendre II- kavics bányatelek (Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet) és Budakalász 

IV kavics bányatelek (Budakalász Város Önkormányzata) jogosítottja megállapodnak a két 

bányatelek közös határának a tájrendezésében, valamint Budakalász Önkormányzata 

hozzájárul legfeljebb 2012.12.31.-ig a tulajdonában lévő 0180/3 és 0180/5 hrsz.-ú utak 

Szentendre II kavicsbányatelek területére eső részének a tájrendezési célból való bányászati 

igénybevételére. 

 

A közös határpillér tájrendezését a Budakalász IV bányatelek tájrendezési és bánya bezárási 

műszaki üzemi tervében betervezettek és elfogadottak szerint készíti el a Szentendre II 

bányatelek bányavállalkozója is.  

 
A közös határvonal tájrendezését legkésőbb 2012.12.31.-ig mindkét fél befejezi. 
 
 
Budakalász, 2010. június 21. 
 
 
  …………………………………..                     ……………………………. 
            Tatár Tamás                                                          Parlagi Endre 
Óbuda Szövetkezet Elnöke                                 Budakalász Város Polgármestere 
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Parlagi Endre polgármester: A következő napirendi pontunk zárt ülésen 
tárgyalandó. Aki elfogadja, hogy ezt zárt ülésen tárgyalja a testület, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 12 – egyhangú. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 17 óra 52 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 

  
 
 


