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Előterjesztés 
 

Tárgy: Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének 

megvitatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2010. július 29-én a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal jogi 

véleményében rögzítette, hogy Parlagi Endre volt polgármester tisztsége a törvény 

erejénél fogva megszűnt. Az Államigazgatási Hivatal felhívta a figyelmet arra is, 

hogy a továbbiakban csak az alpolgármester hívhat össze és vezethet testületi 

üléseket, minden más esetben a meghozott határozatok érvénytelenek.  

A 2010. szeptember elsejétől működő, a budakalászi önkormányzat törvényességi 

felügyeletét ellátó Pest Megyei Közigazgatási Hivatal a jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező tételjegyzéken átadta törvényességi észrevételeit Németh Antal 

akkori alpolgármesternek. A csatolt jegyzéken szereplő törvényességi észrevételek a 

Polgármesteri Hivatalban nem lettek iktatva, az eredeti példányok nincsenek meg a 

Hivatalban, azok létezéséről és tartalmáról a Közigazgatási Hivatallal 2010. október 

19-én folytatott egyeztetés során szereztünk tudomást, amikoris a dokumentumokat 

faxon juttatták el a Polgármesteri Hivatal részére. 

 

Németh Antal volt alpolgármester úr a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésen 

az alábbiakat nyilatkozta: 

„Hölgyeim és Uraim, régi és új Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy egy kicsit 

rendhagyó módon tájékoztassam önöket az elmúlt három és fél hét alpolgármesteri és 

önöket is érintő történéseiről, hisz’ ez az utolsó alkalom, hogy ezt alpolgármesterként 

megtehetem. 2010. szeptember 20-án nevemre címzetten levelet kaptam a 

Közigazgatási Hivatal vezetőjétől, hogy 15 napon belül képviselő-testületi ülésen 

tűzzem napirendre törvényességi észrevételét. 5 napos határidőt adott e tájékoztatás 
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megtételére. Meg sem várva azonban az 5 nap elteltét 2010. szeptember 24-én 

kézbesítés útján új felszólítást kaptam, mellékelve a képviselőtársaimnak címzett 

eredeti leveleket is, melyben már határnapot is kitűzött, legkésőbb szeptember 30-át, 

és itt is 5 napos döntési határidőt kaptam. Szeptember 29-én elektronikus úton és 

tértivevényes, papír alapú levélben tájékoztattam a hivatalvezető asszonyt az 

alábbiakról – engedjék meg, hogy a levélből idézzek néhány mondatot: „A téma 

képviselő-testületi napirendre tűzésével kapcsolatban törvényességi aggályaim 

merültek fel, mely szerint második levele nem felel meg az ön által is hivatkozott 

önkormányzati törvény 99.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, mert határnap kitűzésére 

az nem ad felhatalmazást, tehát csak az első levele felel meg a törvényi előírásoknak. 

Annak indoklását pedig, hogy az első levelét miért változtatta meg, mellőzte. Az 

önkormányzat képviselő-testületének címzett törvényességi észrevétel önmagában 

kelléki hiányossága miatt alkalmatlan jogszerű előterjesztés, illetve határozati 

javaslat megfogalmazására. „A rendelkezésünkre álló ítéletekből megállapítható” 

címszó e feltételt nem teljesíti, az önkormányzati törvény 33.C.§ (2) bekezdésének 

nem felel meg. A képviselő-testület törvényi feltételeknek megfelelő összehívását 

ezért nem tartom lehetségesnek. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.” Erre 

vonatkozóan a hivatalvezető asszonytól nem kaptam viszontválaszt, nyilvánvaló, 

hogy ennek folytatása elvileg a következő képviselő-testületre tartozik. Ezzel 

alpolgármesteri szerepkörömet gyakorlatilag befejeztem, és most a felkérésnek 

megfelelően áttérnék a korelnöki feladat ellátására.” 

 

A Németh úr által említett alpolgármesteri válaszlevél (sem az elektronikus, sem a 

papír alapú) a Polgármesteri Hivatalban nem fellelhető, de iktatószáma van. 

Aljegyző úr az ügyben az alábbi feljegyzést készítette: „A 2010. szeptember 20-án 

dr. Józsa Veronika hivatalvezető asszonytól Németh Antal alpolgármester úr részére 

érkezett megkeresés sorsáról azt tudom elmondani, hogy az érkezése napján iktatták 

a nevemre, de alpolgármester úr azt magához vette, részemre azt az iktató soha át 

nem adta. 
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- a következő napokban alpolgármester úr az iratról készült összes másolatot 

magához kérte (a saját és jegyző asszony részére készített másolatokat 

magam adtam át), majd nyilatkozatokat kért arról, hogy másnak nem 

adtunk másolatokat. A nyilatkozatokat alpolgármester úr jelenlétemben a 

táskájába tette. 

 
Parlagi Endre úr titkárnője Liptákné Szandi Ágnes elmondta, hogy 2010. szeptember 

20-án az iratot scannelte és azt elküldte dr. Varga István ügyvéd részére, majd Parlagi 

Endre utasítására a file-t a gépéről és a levelezőrendszerből is törölte.  Később 

alpolgármester úr – figyelmeztetés ellenére – levélben is elküldte ügyvéd úr részére 

az eredeti dokumentumot, ezt követően utasítást adott Liptákné Szandi Ágnes részére 

az elkészült másolat megsemmisítésére.” 

 

A Közigazgatási Hivatal szeptember 30-ig adott határidőt az érvénytelen határozatok 

visszavonására és szabályos eljárásrendben történő megalkotásukra, amelyre nem 

került sor, mivel a szeptember 28. napján esedékes képviselő-testületi ülés 

összehívására, megtartására - a jegyző törvényességi jelzése ellenére - nem került sor. 

A szeptember 28-i ülés előkészítésével kapcsolatban az alábbi feljegyzés született: 

„Feljegyzés a 2010. szeptember 28-i rendes testületi ülés elmaradásának 

körülményeiről 

A 2010. szeptember 28-i rendes ülés összehívásával kapcsolatban az alábbiak 

történtek: 

A testületi anyag kiküldése a bizottságok részére megtörtént, és még akkor sem 

történt jelzés arra nézve, hogy a rendes ülés nem kerül összehívásra. A meghívó 

kiküldésének napján, szeptember 23-án Parlagi Endre úr jelezte, hogy nem megy ki 

meghívó. Jeleztem, hogy ez törvénysértés, ha az alpolgármester úr nem hívja össze 

az ülést, és külön felhívtam a figyelmet arra, hogy olyan napirend is szerepel, mint a 

Bursa Hungarica, amelyben ha időben nem dönt a testület, kár éri az 
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önkormányzatot. Ezen vélemény ellenére úgy döntött, hogy a testületet – mint 

mondta: “ebben a helyzetben” -nem hívják össze, sőt megtiltotta, hogy bárkinek 

információt szolgáltassunk arról, hogy az ülés nem lesz összehívva. A Bursa sorsáról 

gondolkodik. Villám Zsuzsanna osztályvezető beszerezte azon információt, miszerint 

a Bursa esetében határidő-módosításra nincs lehetőség. A beadási határidő jogvesztő. 

Az ülés össze nem hívása miatt telefonált a könyvvizsgáló és Nógrádi Zoltán 

képviselő is, akinek jeleztem, hogy figyelmeztetés ellenére testületi ülés 

összehívására nem került sor, és erről a polgármester tud felvilágosítást adni. 

Szeptember 27-én, hétfőn mind Parlagi Endrének, mind Németh Antal 

alpolgármesternek jeleztem, hogy törvénysértő az ülés elmaradása, és utolsó 

lehetőség aznap van arra, hogy rendkívüli ülést hívjanak össze az előterjesztések 

megtárgyalására, az elmaradások elvégzésére. Ismételten felhívtam a figyelmet a 

károkozásra. Németh Antal jelezte, hogy felvilágosításom után megfontolják a 

dolgot, de intézkedés nem történt. Ezen testületi meghívó elmaradása kapcsán Parlagi 

Endre többször figyelmeztetett, hogy teljes hírzárlat van az ügyben, és senki 

semmilyen felvilágosítást nem adhat. Számomra természetesen nyilvánvaló volt, 

hogy az anyagok kiküldéséért az aljegyző és Dr. Papp Judit a felelős, de azok a 

kollégák is észlelték ezt, akik részt vesznek az ülések előkésztésében.” 

 

A Közigazgatási Hivatal minden érvénytelen határozat vonatkozásában, külön-külön 

törvényességi észrevételt tett (mellékletben csatolva). A törvényességi észrevételek 

mindegyikének indoklási része tartalmazza az érvénytelenség okát, valamint azt, 

hogy amennyiben az Önkormányzat a törvényességi észrevételben foglalt 

megállapításokat vitatja, úgy a Közigazgatási Hivatal bíróság előtt kívánja az 

érvénytelenség tényét kimondatni.  

 

A Képviselő-testület 2010. július 6. és 2010. október 3. között az alábbi 

határozatokat hozta: 
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308/2010.(VII.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Budakalászt 
elkerülő út megvalósítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő előzetes 
megállapodás-tervezettel kapcsolatos további tárgyalásokra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
 
309/2010.(VII.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szabályozási tervről a 
„kisajátításra tervezett területek” jelölést vegye le a tervező a 888, 891, 885, 889/1, 889/2 hrsz.-ú 
esetében. 
„Elővásárlási joggal érintett terület” jelölés szerepeljen a Római Őrtorony ingatlanán és a Vasútsori 
Óvoda melletti területeken. 
Felkéri a polgármestert, hogy az elővásárlási vagy kisajátítási jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyeztetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
310/2010.(VII.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÉSZ módosítása során a 
1294/6 hrsz.-ú ingatlan és a mellette található – társasház tulajdonában lévő – területrész a tervezett 
szabályozási terven kapjon lakóterületi besorolást, Lke-I-1 övezeti paraméterekkel, a véleményezésre 
elkészült dokumentációban szereplő módon.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
311/2010.(VII.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÉSZ módosítása során 
a gát tervezett nyomvonala a hatályos szabályozási terven feltüntetett módon szerepeljen a 
szabályozási terven. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
312/2010.(VII.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a készülő helyi építési 
szabályzat a hullámtéri területre vonatkozóan tiltsa meg a feltöltések létesítését, és tegye kötelezővé 
az épületek lábakra állítását. 
A lábak közötti terület (búvótér) belmagassága minimum 1,7 méter lehet.  
Felkéri a HÉSZ tervezőjét, hogy a hullámtéri területekre vonatkozóan egyéb paraméterekre adjon 
javaslatot.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
313/2010.(VII.22.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szerződés érvénytelensége 
és/vagy nem létezésének megállapítása iránt keresetet nyújt be Zentainé Szévald Anna, és a 
telekalakítási eljárásban érintettek ellen a Legfelsőbb Bíróság Kfv. III.37.645/2009/9 számú ítéletében 
foglaltak alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keresetlevél beadására, 
valamint az eljárás során szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Parlagi Endre polgármester  
Határidő: azonnal 
 
314/2010.(VII.22.)Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjának  
Dr. Ungárné dr. Bak Ilona 2011 Budakalász, Széchenyi u. 82. szám alatti lakost, 
Dr. Kollár Ernő 2011 Budakalász, Szegély u. 003306 hrsz. alatti lakost,  
Garami Lászlóné 2011 Budakalász, Árvácska u. 6. szám alatti lakost,  
póttagjának 
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Rakics Róbert  2011 Budakalász, Hargita u. 26/B. szám alatti lakost, 
Kutasi Miklós László 2011 Budakalász, Magyar u. 14. szám alatti lakost  
választja meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
315/2010.(VII.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szalonka utcai óvoda kert- és útépítése” 
tárgyában megindított K.É.-16598/2010 számú közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja és ezzel egyidejűleg az eljárást lezárja. 
A közbeszerzési eljárás nyertesének a Bridge Kft.-t (1062 Budapest, Andrássy út 88-90.) hirdeti ki. A 
kivitelezés összege:  

1. rész: Kertépítés: nettó 21. 900. 000,-Ft kivitelezési összeggel,  

2. rész: Út- és parkoló építés: nettó 22. 500. 000,-Ft. kivitelezési összeggel. 

3. valamint 3 évig évente nettó 70. 000,-Ft/év hóeltakarítás és sikosságmentesítési feladatok 

ellátására szolgáló összeggel. A karbantartás magába foglalja az utak sózási és hó eltakarítási 

tevékenységét. 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
316/2010.(VII.29.) 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. A kötvénykibocsátás lebonyolítójának a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-t 
választja a 2010. július 20-án kelt kötelező érvényű ajánlatának feltételei szerint. 
A kibocsátandó kötvény paraméterei az alábbiak: 
Kötvény neve: „Szalonka utcai óvodáért” 
Futamidő: 20 év 
Türelmi idő: 2 év 
Kamatperiódus: negyedévente 
Tőketörlesztés: a türelmi idő lejáratát követően negyedévente 
Kötvény kamatozása: 3 havi EURIBOR + RKO1 (MFB kamatfelár) + 0,75% 
Kötvény felhasználása: Szalonka utcai óvoda beruházás önrésze 
A banki ajánlatban szereplő egyszeri jegyzési garanciavállalás díjának, azaz 3.000 eFt-ak a fedezete 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 5. sz. mellékletében szereplő Óvoda beruházás sora. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – akadályoztatása esetén az Alpolgármestert – a 
kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződés és nyilatkozatok aláírására. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
 
317/2010.(VII.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a számlavezető Raiffeisen 
Banknál fennálló folyószámla hitelkeretét 300.000 eFt-ra emeli a „Szalonka utcai óvodáért” kötvény 
kibocsátásáig a Raiffeisen Bank által ajánlott 1 havi BUBOR+2,5 % hitelkamat és 0,5 % 
rendelkezésre tartási díj mellett. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett 
folyószámla-hitelt és kamatait az előírásoknak megfelelően, az MFB refinanszírozott kötvény 
kibocsátásának napján visszafizeti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – akadályoztatása esetén az Alpolgármestert – a 
folyószámla hitelkeret szerződés aláírására. 
A hitelkamat és a rendelkezésre tartási díj fedezete az önkormányzat 2010. évi Költségvetésének 7. 
sz. mellékletében szereplő Intézményi beruházási tartalék. 
Határidő: 2010. augusztus 15. 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
 
318/2010.VII.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervének módosítására vonatkozó dokumentációval kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi: 
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I. Észrevételek a II. sz. melléklet – Térségi szerkezeti terv tervlapra: 
1. A tervlapon nem szerepel a Budakalászt elkerülő út nyomvonala – mely a hatályos tervlapon 
hálózati jelentőségű mellékútként van feltüntetve. Az út feltüntetése szükséges. 
2. Az M0 11-es út és Duna közötti szakasza mentén (északi és déli oldalán egyaránt) jelölt 
„erdőgazdálkodási térség” helyett a hatályos szerkezeti tervlapon „zöldövezet részét képező 
mezőgazdasági térség” valamint „települési térség” van feltüntetve. A terület jelenleg nem erdő, 
hanem mezőgazdasági terület. Jelenleg Budakalász településrendezési terveinek módosításai 
folyamatban vannak, melyek erre a területre részben az M0 lehajtó csomóponti kialakítása, 
részben a kijelölt fejlesztési területek pontosítása miatt változnak. Az erdőgazdálkodási térség 
helyett mezőgazdasági térség kijelölése szükséges, Budakalász településrendezési terveinek 
elfogadása után pedig a terület térségeinek ehhez igazítása. (Amennyiben a TSZT lép hatályba 
hamarabb.) 
3. Budakalász dél-nyugati, III. kerülettel határos sarkában a hatályos terv „magas zöldfelületi 
arányú települési térség”-et jelöl. A tervezeten ez a terület mezőgazdasági térség. A hatályos 
terv szerinti „magas zöldfelületi arányú települési térség” feltüntetése szükséges. 
4. Az OMSZK tó vízgazdálkodási terület, javasolt ennek megfelelően vízgazdálkodási térségi 
besorolása. Az OMSZK tó déli oldalán egyéb burkolt utat jelez a terv, mely nem létezik, 
jelenleg gyalogos sétány. Egyéb burkolt út jelölése ezen a szinten, 1:60.000-es léptékben 
értelmezhetetlen, nem javasolt. 
5. A tervezett térségi szerkezeti tervlapon önálló erdőgazdálkodási térségként jelölt terület 
mellett működő kőbánya található. Mezőgazdasági térségi besorolása helyett különleges 
rendeltetésű térség besorolása szükséges. 
6. Az elsőrendű árvízvédelmi fővonal rossz helyre van feltüntetve. Jelenleg a Barát patak 
mentén húzódik. 

II. Észrevételek a mellékletekhez (övezeti tervlapok) 
. sz. melléklet, Kertgazdasági terület övezete: A tervezet a hatályos tervnél több kertgazdasági t
 erületet jelöl ki. A lakóterületek mellett, valamint elsősorban a Berdó területén nem 
kedvező ez az övezeti besorolás, (ahogy jeleztük korábban), mert lehetetlenné teszi hosszú távon 
a területek fejlesztését. Budakalász területén ne legyen feltüntetve kertgazdasági terület övezete. 
5. sz. melléklet, Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, Erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete: Az M0 mellett tévesen vannak feltüntetve erdőterületek. (Alaptérképi elem) 
Jelenleg ott nincsenek erdők, mezőgazdasági terület. A Duna part és a gát között van 
erdő/tervezett erdő. 
20. számú melléklet: új beépítésre szánt terület kijelölését korlátozó – összesítő övezet: Az 
övezeti tervlapról hiányoznak a kertgazdasági övezetbe tartozó területek, mely így megtévesztő. 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
319/2010.(VII.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendeletében a költségvetés általános tartalékába helyezett, a kézilabdasport támogatására 
elkülönített összeget a BSC kézilabda szakosztályának támogatására fordítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – akadályoztatása esetén az Alpolgármestert – a 
támogatás szabályozott folyósítására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
320/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg, hogy a Berdó 
dűlő területen történt építkezéseknél betartották-e a vízkezelésre vonatkozó előírásokat az építtetők, és 
amennyiben nem, úgy kötelezze a tulajdonosokat a jogszerű állapot helyreállítására illetve kialakítására. 
A jövőben ezeknek a szabályoknak a betartatására fokozottan ügyelni kell. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
321/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy – szakértők 
bevonásával – vizsgáltassa meg, hogy a végleges területrendezésig milyen technikai megoldásokkal 
oldható meg a csapadékvíz olyan vezetése, mely által megszűnik a Cseresznyés utcai és a Gerinc 
utcai ingatlanok veszélyeztetése, és az alkalmazható eljárások felhasználásával legkésőbb szeptember 
végéig ezeknek az ingatlanoknak a védelmét és a közutak biztonságos közlekedését átmenetileg oldja 
meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
322/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Berdó dűlő területére 
készülő szennyvízcsatorna-hálózat kiviteli tervével egy időben készüljön el a térség csapadékvíz-
elvezetési terve. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
323/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 17/2010. (I.26.) Kt határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Prekobrdo területén 
az Erdőhát utcában haladó 20 kV-os szabad vezetéket teljes hosszában szabad vezetékkel 
kiváltja. A 20 kV-os kiváltó szabad vezetéket az Erdőhát utca közterületként megmaradó 
részére úgy kell telepíteni, hogy az a vonatkozó általános és egyedi előírásoknak eleget 
tegyen. A 20 kV-os szabad vezeték kiváltásának a folyamatát (tervezési, engedélyezési, 
kivitelezési stb. munkálatok) szervezi és finanszírozza, továbbá az ELMŰ-ÉMÁSZ 
költségbecslése alapján a mintegy 16 millió Ft + ÁFA bekerülési költséget a 2011. évi 
költségvetésbe betervezi 2011. évi megvalósítással. 

Az így felszabaduló forrás terhére a 2010. évi költségvetés 5. sz. mellékletében szereplő 
Közvilágítás sora terhére bruttó 3.361 eFt-ból megvalósítja a Sportcsarnok parkolójában a 
közvilágítás bővítését, mely a térfigyelő kamera működéséhez szükséges. A felszabaduló 
forrás terhére további 2.514 eFt-tal csökkenti a 2010. évi költségvetésben tervezett 
hitelfelvételt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatot a költségvetés 
következő módosítása során vezesse át a rendeleten. 

Határidő:   Folyamatos  
Felelős:   Polgármester 
 
324/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a térfigyelő rendszer 
hatékonyabb használatához szükséges közvilágítás-korszerűsítést az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
325/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 254/2010. (VI.29.) Kt 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Budakalász lakossága 
kardiovaszkuláris állapotának felmérése érdekében együttműködési megállapodást köt a 
Semmelweis Egyetemmel, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjával, az Aritmia 
Kutatás-Gyógyítás Közhasznú Alapítvánnyal, a Magyar Kardiológusok Társaságával. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. A Képviselő-testület a 2010. évben biztosítandó 2 MFt összegből 1.000 eFt-ot a 
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polgármesteri keretből, további 1.000 eFt-ot a költségvetésében a Közvilágítás - Erdőhát u. 
villamosvezeték kiváltása terhére biztosítja.  
Határidő:   Folyamatos  
Felelős:   Polgármester 
 
326/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és 
póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 
Az 1. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  

BUDAKALÁSZ, SZENTENDREI ÚT 9. FALUHÁZ 
Név Cím 

Egriné Kiss Erzsébet Dévér u. 4.  
Rátkai Miklósné József Attila u. 34. 
Burcsik Judit Dévér u. 4.                                  
Bácskay Melinda József Attila u. 23.                   PÓT 
Szabóné Göröcs Andrea Tanító u. 38.                             PÓT 

 
A 2. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai 

BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT 54. KALÁSZ SULI 
ÁLT. ISKOLA 

Név Cím 
Lafka Konrád  Jókai u. 25. 
Kajtár Sándorné Vasút sor 9. 
Kárpáti László Vasút sor 38. 
Szendrődi Árpád Vasút sor 116.                           PÓT 
Béres Enikő Gyár u.6.                                   PÓT 

 
 

A 3. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT 54. KALÁSZ SULI 

ÁLT. ISKOLA 
Név Cím 

Bucsánszki Ferencné  Diófa u. 14. 
Márta Károly Kilátó u. 8 
Agárdi Jenőné Kilátó u. 13. 
Olajos Hajnalka Gyümölcs u. 3030/7.                              PÓT 
dr. Göbölyös László Zöldfa u. 14.                                           PÓT 

 
 

A 4. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
BUDAKALÁSZ, PETŐFI TÉR 1. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL „B” ÉPÜLET 
Név Cím 

Jeszenszky Jenő  Damjanich u. 8. 
Szurián Oszkár Budai út 33. 
Jakabfi Zoltán János u. 11. 
Ilyefalvi István János u. 13.                                          PÓT 
Kiss Kálmánné Budai út 29.                                         PÓT 

 
Az 5. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  

BUDAKALÁSZ, POMÁZI ÚT 3. NYITNIKÉK ÓVODA 
Név Cím 

Kiss Mária Liget u. 32. 
Balogh Péter Csalogány u. 23. 
Hámori Miklósné Liget u. 39.                  
Slezák Szilvia Liget u. 1.                                            PÓT 
Nyíri Lászlóné Rigó u. 1.                                             PÓT 
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A 6. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
BUDAKALÁSZ, MARTINOVICS U. 9. SZENTISTVÁNTELEPI ÁLT. ISKOLA 

Név Cím 
Németh László  Batthyány u. 28. 
Nagy Andrea  Batthyány u. 32. 
Szekeres Lászlóné Széchenyi u. 48. 
Benczédi Dénesné Attila u. 34.                                        PÓT 
Németh Lászlóné Batthyány u. 28.                                 PÓT 

 
A 7. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  

BUDAKALÁSZ, POMÁZI ÚT 3. NYITNIKÉK ÓVODA 
Név Cím 

Deutsch József  Máli P. u. 4.  
Endre Szabolcs Lejtő u. 18. 
Fekete György  Széchenyi u. 1. 
Széllné Takács Katalin Lejtő u. 4.                                           PÓT 
Kucsera László Pál Pomázi u. 37.                                      PÓT 

 
A 8. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai 

BUDAKALÁSZ, MÁLYVA U. 1.  
TELEPI ÓVODA 

Név Cím 
Fehérváriné  Básits Margit Szentendrei u. 15. 
Pallos Dénes  Kovács L. u. 6. 
Kocsis Lajosné Kovács L. u. 40. 
Forgács Istvánné Szentendrei út 15.                                PÓT 
Deák Józsefné Béke sétány 25.                                    PÓT 

 
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai 

BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT 54. KALÁSZ SULI 
ÁLT. ISKOLA 

Név Cím 
Bucsánszki Beáta Diófa u. 14.  
Knáb Ferenc Máli P. u. 11/a.  
Kamp Alfrédné Budai út 63.  
Kertész Ferenc  Kereszt u. 2.                                      PÓT 
Dr. Benke Jánosné Béke sétány 11.                                 PÓT 
Faggyasné Tóth Magdolna Damjanich u. 2.                                 PÓT 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
327/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
kötendő előzetes megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása 
esetén az alpolgármestert az előzetes megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Parlagi Endre polgármester, Németh Antal alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
328/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatja azon szándékát, hogy a NIF 
Zrt. által építtetendő, jelenleg engedélyezés alatt álló, Budakalászt elkerülő út vonatkozásában csak és 
kizárólag a teljes elkerülő út megépülését (11-es főút – Ürömi /1108-as jelű/ út közötti teljes szakasz), 
megvalósulását tekinti irányadónak. A fentiek értelmében az Önkormányzat irreleváns körülménynek 
tekinti azt, hogy az elkerülő utat az építtető, vagy bárki más hány részre bontja, milyen megvalósulási 
ütemek szerint nevesíti, vagy valósítja meg. Az Önkormányzat kötelezően azt az álláspontot 
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képviseli, hogy csupán az elkerülő út teljes szakaszának megvalósulása, avagy az M0-autóút 
Budakalász közigazgatási területét túlhaladó megépítése mentesíti az államot és annak szerveit az 
M0-szerződésből rá háruló további kötelezettségek alól. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat részéről megnyilatkozó, engedélyt kiadó szervek és tisztségviselők ezt az álláspontot 
kötelesek képviselni az elkerülő út vonatkozásában. 

Felelős: Parlagi Endre polgármester, Németh Antal alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

329/2010.(VIII.04.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szalonka utcai óvoda felszerelése” tárgyában 
megindított K.É.-19375/2010 számú közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja 
és ezzel egyidejűleg az eljárást lezárja. 
A közbeszerzési eljárás Bútorok, textíliák, valamint a Játékok, készségfejlesztő eszközök 
részajánlatok beszerzése esetében a Hor Zr-t (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) hirdeti ki 
nyertesének. A kivitelezés összege:  

4. rész: Bútorok, textilek: nettó 11.644.576,-Ft+ÁFA kivitelezési összeggel,  

5. rész: Játékok, készségfejlesztő eszközök: nettó 7.565.380,-Ft+ÁFA kivitelezési összeggel. 

 

A közbeszerzési eljárás Háztartási eszközök, valamint a Műszaki berendezések részajánlatok 
beszerzése esetében a Balázs-Diák Kft.-t (1043 Budapest, Csányi László u. 34.) hirdeti ki 
nyertesének. A kivitelezés összege:  

6. rész: Háztartási eszközök: nettó 4.901.256,-Ft+ÁFA kivitelezési összeggel,  

7. rész: Műszaki berendezések: nettó 3.332.700,-Ft+ÁFA kivitelezési összeggel. 

 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
  330/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 2010/2011. nevelési évre 
vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 

   
  331/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi Óvoda 2010/2011. nevelési évre 
vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 
 
332/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános Iskola 2010/2011. 
tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 
 
333/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános Iskola 2010/2011. tanév 
I. félévére vonatkozó tantárgyfelosztását jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 
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334/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi Általános Iskola 2010/2011. 
tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 

Határidő: 2010. szeptember 1. 

Felelős: polgármester és az intézményvezető 
 
335/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi Általános Iskola 2010/2011. 
tanév I. félévére vonatkozó tantárgyfelosztását jóváhagyja. 

Határidő: 2010. szeptember 1. 

Felelős: polgármester és az intézményvezető 
 
336/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a 
szülői munkaközösség mellett fontosnak tartja iskolaszék működését az iskolákban, úgy tegyen 
javaslatot a fenntartó által az iskolaszékbe delegálandó tagokra. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
337/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi óvodai-iskolai beiratkozások idejét 
az alábbiak szerint határozza és hirdeti meg: 
 
 az óvodai és általános iskolai beiratkozások 2011. április 18-19-én 7-17 óra között kerülnek 

megszervezésre. 
Határidő: közzététel a beiratkozás napja előtt 30 nappal 
Felelős: polgármester és intézményvezetők  
 
338/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. szeptember 30. – 
2011. szeptember 30. közötti tárgyidőszakra az M0-szerződésből eredő, a környezeti terhelést és 
ártalmakat csökkenteni hivatott, nettó 250 MFt összértékben elvégzendő 3. beruházási csomagba az 
alábbi fejlesztéseket kívánja bevonni: 
1. Csalogány utca meghosszabbítása a Kőbányai útig: 
2. Híd létesítése a Kőbányai-, illetve a Klisovác utcában, 
3. Erdőhát utca és Klisovác utcai csomópont átépítése,  
4. Orvosi rendelő körzetében parkolóhelyek kialakítása,   
5. Új út létesítése a gát vonalában.  
6. Kántor utca fejlesztése 
7. Sport utca-Tanító utca közötti szakasz rendezése 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 3. beruházási csomag összeállításakor 
a NIF Zrt. részére továbbítsa a fent megjelölt intézkedéseket. Vizsgálja meg az intézkedések 
realizálását úgy szakmai, mint pénzügyi vonatkozásban. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
339/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a Budakalász Nk. 
Önkormányzata és a FŐBER Zrt. között 2009. június 15-én létrejött szerződés 2. sz. 
szerződésmódosításban foglaltakat - mely szerződésmódosítás a határozat mellékletét képezi - 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármestert a 
szerződés aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
340/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 311/2010.(VII.22.) Kt. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÉSZ módosítása során a gát 
tervezett nyomvonala a meglévő nyomvonalon, a gát jelenlegi fizikai nyomvonalán szerepeljen a 
szabályozási terven, és készüljön egy árvízvédelmi tanulmány a gát helyének esetleges jövőbeni 
megváltoztatására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
341/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Berdó-településrész 
szennyvízelvezető csatornarendszer kiépítésére vonatkozó 2006. évben elkészített kiviteli tervet a 
KUTÉP-KOMPLEX Kft.-vel felülvizsgáltatja annak érdekében, hogy a KEOP-2010-1.2.0/B; 
Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázaton el tudjon indulni.  A felmerülő költséget, 1. 962. 
000,-Ft+ÁFA összeget a 2010. évi költségvetés „Pályázati önrészek” keret terhére biztosítja.  

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
342/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indul a KEOP-2010-1.2.0/B; 
Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázaton. Célcsoportja: Berdó-dűlő belterületi része. A 
beruházás tervezett költsége: min. 250 MFt, mely nem terheli az önkormányzat költségvetését. 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
343/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tekintettel arra, hogy a 
pályázatok a dokumentáció alapján nem voltak egzakt módon összehasonlíthatóak, egy elkövetkező 
rendkívüli ülésen dönt a KEOP-2010-1.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázat 
indulásához szükséges pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos pályázat elbírálásáról.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
344/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló 11/2009. (IV.1.) 
önkormányzati rendeletének 14.§ (5),(6),(7) bekezdésére hivatkozva Pető László Pomáz, Horváth utca 
11. szám alatti lakost nem tekinti a budakalászi 299/6 Fürj utca 6. szám alatti ingatlan bérlőjének és 
ezért az ingatlant nem értékesíti a kérelmezőnek, és egyben felkéri a polgármestert, hogy Pető László 
bérleti jogviszonyát akár bírósági úton is mondja fel. 
 
Határidő: kiértesítésre, bérleti jogviszony felmondására azonnal 

Felelős:  polgármester 

345/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gerstenkorn Bélát, Budakalász díszpolgárát 
saját halottjának tekinti, temetési költségeihez  maximum bruttó 300 000 Ft-tal hozzájárul, amelynek 
fedezetét Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletében, az átmeneti 
segélyezési keret terhére biztosítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
346/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szentistvántelepi Iskola két 
darab tetőtéri ablakának cserélési munkálatait elvégezteti a Sziga-Build Kft.-vel 484.000-, + Áfa 
összegben, melyet a 2010. évi intézményi beruházási tartalék terhére biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
347/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános Iskola engedélyezett 
napközis státuszhelyeit 5 főről 6 főre módosítja. A státuszhely 2010. évi bér- és közterhei fedezetére 
Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi 4/2010. (III.08.) sz. költségvetési rendeletében 
meghatározott intézményi beruházási tartalék terhére 588.000 forintot biztosít. 
 
Határidő: 2010. szeptember 01. 
Felelős: polgármester 
 
348/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistvántelepi Általános Iskola 
engedélyezett álláshelyeinek számát két pedagógus álláshellyel (egyik könyvtárpedagógus álláshely) 
37,5-ről 39,5-re emeli, s ennek 2010. évre vonatkozó bér- és járulékainak költségét, 1.176 eFt-ot 
Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi 4/2010. (III.08.) sz. költségvetési rendeletében 
meghatározott intézményi beruházási tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
349/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistvántelepi Általános Iskola 
osztályfőnökeinek és munkaközösség-vezetőinek órakedvezményét az intézmény 
tantárgyfelosztásának elfogadásakor felhasználható órakeret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
350/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közlekedés-Unió Infrastruktúra Tervező Kft. 
kérelmére ismételt tulajdonosi hozzájárulását adja a HÉV Békásmegyer-Szentendre közötti 
vonalszakasz felújításához azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 1236/11, 2116, 1859, 
1236/11, 1236/14, 1256/19 hrsz.-ú ingatlanokon a 2008. november 12-én benyújtott tervek szerint az 
építési munkát a vasút üzemeltetője elvégezheti az alábbi kikötésekkel: 

-A Jókai utca, Batsányi utca torkolatánál megjelenő felszíni csapadékvizet is el kell tudnia vezetnie a 
csatornának. 

-A töltés alatti átvezető kifolyásától számított 10 m-es megújítás nem elégséges, a vízelvezető árkot a 
Zrínyi utcai árok csatlakozásáig meg kell építeni. 

-A Budakalász megállóban további parkolók kialakítása szükséges. 
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-A perontetők építéshatósági engedélyezésekor a Budakalász Főépítészi Tervtanács bírálja el a 
felépítményeket településkép szempontjából. 

- A peronok és a perontetők építéshatósági engedélyezésekor azok anyagát, megjelenését, építészeti 
kialakítását a Budakalász Főépítészi Tervtanáccsal egyeztetni szükséges. 

-A gyalogos átjárók tervezésekor és kivitelezésekor az akadálymentes átjárás, és a használati 
biztonság követelményét maximálisan érvényre kell juttatni. 

o A Budakalász Lenfonó állomásánál a HÉV átjárójának átalakítása olyan módon történjen meg, hogy 
az egy rendszert alkosson, összhangban legyen a Pro Urbe Kft. által 2010. június hónapban elkészített 
– a határozat mellékletét képező – közlekedésfejlesztési tervekkel. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
 
351/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttessen 
intézkedési tervet, mely tartalmaz ad hoc intézkedésekre való utalást, a jogi szabályozásra egyértelmű 
meghatározást (pl. építési szabályzat), és a hosszú távú feladatokhoz szükséges mérnöki, geológiai 
felmérési, tervezési munkákat indítsa el, valamint szakértők bevonásával mérje fel, milyen sürgős 
intézkedések megtétele szükséges a településen a csapadékvíz szabályos elvezetésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
352/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településen a külterületi és 
belterületi, az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére 
vonatkozó intézkedési terv része kell, hogy legyen annak kikötése, hogy mely felelős szervezet és 
személy lássa el az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
353/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M0 körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti 
szakaszának építésével létrehozott, „a budakalászi I. rendű árvízvédelmi töltés szélesítése a 3+200 
tkm térségében, valamint a töltésen haladó út korrekciója a mentett, illetve a hullámtéri oldalon 
tereprendezéssel az útkorrekciók és az árvízvédelmi töltések között a 3+120 – 3+280 tkm szelvények 
között” elnevezésű vízi létesítményt üzemeltetésbe nem veszi át arra való tekintettel, hogy nevezett 
létesítmény az I. rendű árvízvédelmi rendszer része, melynek karbantartása, üzemeltetése a Közép- 
Duna- Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság feladata. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
354/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az M0 körgyűrű 10. és 11. 
számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az alábbiakban felsorolt létesítmények vízjogi 
üzemeltetésének átvételével kapcsolatosan a településen a külterületi és belterületi, az Önkormányzat 
kezelésében lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv 
elkészülését követően fog döntést hozni. 
A létesítmények felsorolása: 

o Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál található záportározó 
védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél  

o Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 0+356 km szelvények között a 
jobb oldalon  
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Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
355/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az M0 körgyűrű 10. és 11. 
számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az alábbiakban felsorolt létesítmények vízjogi 
üzemeltetési engedélyezési eljárásával kapcsolatos – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. részére 
történő – meghatalmazásról a településen a külterületi és belterületi, az önkormányzat kezelésében 
lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészülését 
követően fog döntést hozni. 
 
A létesítmények felsorolása: 

o Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál található záportározó 
védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél az I. rendű 
árvízvédelmi gáttól a Gátőr utcáig 

o Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 0+356 km szelvények között a 
jobb oldalon  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
356/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az M0 körgyűrű 10. és 11. 
számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az alábbiakban felsorolt létesítmények 
fenntartásával, karbantartásával kapcsolatosan keletkező többletköltségek vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési eljárás lezárultát követő, a település költségvetésébe történő beépítésével kapcsolatban 
a településen a külterületi és belterületi, az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi és 
árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészülését követően fog döntést 
hozni. 
 
A létesítmények felsorolása: 

o Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál található záportározó 
védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél az I. rendű 
árvízvédelmi gáttól a Gátőr utcáig 

o Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 0+356 km szelvények között a 
jobb oldalon  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
357/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, Kolónia u. 1. I/18. szám alatti 
önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja 
hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
358/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, József Attila utca 62/7. szám 
alatti önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként 
kívánja hasznosítani. 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 
359/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, Magyar u. 69. szám alatti 
önkormányzati bérlakás hasznosításáról szóló előterjesztést az előterjesztő javaslatára a napirendről 
levette. 
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Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 
360/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június, július hónapban áttekintett 
pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy felkéri a polgármestert, hogy 
a csatorna beruházásról és az erre vonatkozó pályázati lehetőségekről készüljön tájékoztató. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a tájékoztató elkészítésére: soron következő testületi ülés 
 

361/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személy kitüntetésére tesz javaslatot a Pest 
Megyei Közgyűlés által adományozható címek és kitüntetések tekintetében: 

Arany János Pedagógiai Díj 

   Hlavacsekné Kürtösi Mónika zenetanár 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Parlagi Endre polgármester 

362/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személy kitüntetésére tesz javaslatot a Pest 
Megyei Közgyűlés által adományozható címek és kitüntetések tekintetében: 

  Semmelweis Ignác Díj 
 
   Dr. Gál Katalin háziorvos 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős:  Parlagi Endre polgármester 

363/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személyek kitüntetésére tesz javaslatot a Pest 
Megyei Közgyűlés által adományozható címek és kitűntetések  tekintetében: 

Testnevelési és Sport Díj 
     
   Pappné Kotroczó Erzsébet testnevelő tanár  
   Székelyné Dömötör Katalin testnevelő tanár 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Parlagi Endre polgármester 

364/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személy kitüntetésére tesz javaslatot a Pest 
Megyei Közgyűlés által adományozható címek és kitüntetések tekintetében: 

Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj 
 
   Leidinger István tűzoltóparancsnok 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Parlagi Endre polgármester 
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365/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 299/2010. (VI.29.), a 300/2010. (VI.29.), a 
301/2010. (VI.29.) és a 302/2010. (VI.29.) sz. Kt. határozatok határidejét 2010. július 30-áról 2010. 
szeptember 30-ára módosítja. 

 
Határidő: kiértesítésre azonnal, szerződés aláírására: 2010. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

366/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
budakalászi 3556/3 hrsz.-ú, 1253 m2 alapterületű, belterületi kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant értékesíti 18.500.000-, Ft vételáron Szabó Ervin 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 17. sz. 
alatti lakos részére. 
A szerződéskötéssel, illetve a közművesítéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - akadályoztatása esetén az alpolgármestert - az 
adásvételi szerződés aláírására. 

                        Határidő: kiértesítésre azonnal, szerződés aláírására: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Parlagi Endre 
 
367/2010.(IX.2.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a KEOP-2010-1.2.0/B; 
Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázat indulásához szükséges pályázati dokumentáció 
összeállításával a VTK INNOSYSTEM Kft.-t bízza meg.  
Az önkormányzat a pályázat benyújtásakor felmerülő költségeket a 2010. évi költségvetés „Pályázati 
önrészek” keret terhére biztosítja.  
A szerződés szövegének egyeztetése során az önkormányzat kísérelje meg elérni, hogy amennyiben a 
pályázatíró egyértelmű hibájából nem nyerünk, vagy nem jár díjazás a VTK INNOSYSTEM Kft. 
részére, vagy csökkentett összeget (10 %) kap.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása 
esetén az alpolgármestert, a VTK INNOSYSTEM Kft.-vel történő, pályázatírásra irányuló megbízási 
szerződés megkötésére 3,2MFt +Áfa összeg erejéig, és felhatalmazza a pályázat elkészíttetésére és 
határidőben történő benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
368/2010.(IX.2.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 299/3 hrsz.-ú ingatlan 
terhére, a 299/2 és a 299/4 hrsz.-ú ingatlanok javára vízvezeték szolgalmi jogot alapítsanak az ott 
lakó bérlők, Karsai Petra és Zsögön-Bögözi Árpád. 
A vízvezeték szolgalmi jog alapításával kapcsolatos feladatok és költségek a 299/2 hrsz.-ú ingatlan 
tekintetében Karsai Petra bérlőt, a 299/4 hrsz.-ú ingatlan tekintetében Zsögön-Bögözi Árpád bérlőt 
terhelik. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

Felhívom a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy a jelen előterjesztés a jobb 

áttekinthetőség érdekében mind a nyílt, mind a zárt ülésen elfogadott határozatokat 

tartalmazza. Abban az esetben, ha bármely képviselő-társam olyan határozat 

kapcsán kíván hozzászólni, amely esetében az Ötv. zárt ülés tartását rendeli el, úgy 

abban az esetben ezt kérem, előre jelezze, hogy a zárt ülés elrendeléséről a 

Képviselő-testület dönteni tudjon!  
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Határozati javaslat: 
 

I. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei 

Közigazgatási Hivatal 2010. szeptember 24-én tett törvényességi észrevételeit. A 

Képviselő-testület egyetért a Közigazgatási Hivatalnak azzal a megállapításával, 

hogy 2010. július hatodikán Parlagi Endre polgármesteri tisztsége a törvény erejénél 

fogva megszűnt, amelynek eredményeként a képviselő-testület üléseinek 

összehívására, vezetésére jogosulatlanná vált, így az általa összehívott és vezetett 

képviselő-testületi üléseken a 2010. július hatodika és 2010. október harmadika 

között meghozott határozatok törvénysértők.  

 

II.a) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy visszavonja alábbi sorszámú 

határozatait: 

- A 2010. július 22-én meghozott 308-314/2010 (VII.22) számú határozatokat; 

- A 2010. július 29-én meghozott 316-319/2010 (VII.29) számú határozatokat; 

- A 2010. augusztus 4-én meghozott 320-329/2010 (VIII.4) számú határozatát; 

- A 2010. augusztus 31-én meghozott 330-366/2010 (VIII.31) számú 

határozatát; 

- A 2010. szeptember 2-án meghozott 367-368/2010 (IX.2) számú határozatát; 

b) A Képviselő-testület nem vonja vissza 315/2010 (VII.22) számú határozatát, mivel 

teljes körűen át kívánja tekinteni az óvoda-beruházás műszaki-pénzügyi helyzetét.  

c) A Képviselő-testület a visszavont 316/2010 (VII.29) számú határozat helyett a 

jelen határozat III/8. sorszámú pontjában rögzítetteket, a 327/2010 (VIII.4) helyett a 

jelen határozat III/19. sorszámú pontjában rögzítetteket, a 338/2010 (VIII.31) helyett 

a jelen határozat III/30. sorszámú pontjában rögzítetteket fogadja el. 

d) A Képviselő-testület új határozat elfogadása nélkül visszavonja a 340/2010 

(VIII.31), valamint a 367/2010(IX.2) határozatokat. 

 



 21

III. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. 

július 6. és 2010. október 3. között törvénysértően meghozott határozatokat, és az 

alábbi döntést hozza: 

 
III/1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel kötendő előzetes megállapodás-tervezettel kapcsolatos további 
tárgyalásokra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/2. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
szabályozási tervről a „kisajátításra tervezett területek” jelölést vegye le a tervező a 
888, 891, 885, 889/1, 889/2 hrsz.-ú esetében. „Elővásárlási joggal érintett terület” 
jelölés szerepeljen a Római Őrtorony ingatlanán és a Vasútsori Óvoda melletti 
területeken. Felkéri a polgármestert, hogy az elővásárlási vagy kisajátítási jog 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/3. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÉSZ 
módosítása során a 1294/6 hrsz.-ú ingatlan és a mellette található – társasház 
tulajdonában lévő – területrész a tervezett szabályozási terven kapjon lakóterületi 
besorolást, Lke-I-1 övezeti paraméterekkel, a véleményezésre elkészült 
dokumentációban szereplő módon.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/4. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÉSZ 
módosítása során a gát tervezett nyomvonala a hatályos szabályozási terven 
feltüntetett módon szerepeljen a szabályozási terven. 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III./5. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a készülő 
helyi építési szabályzat a hullámtéri területre vonatkozóan tiltsa meg a feltöltések 
létesítését, és tegye kötelezővé az épületek lábakra állítását. 
A lábak közötti terület (búvótér) belmagassága minimum 1,7 méter lehet.  
Felkéri a HÉSZ tervezőjét, hogy a hullámtéri területekre vonatkozóan egyéb 
paraméterekre adjon javaslatot.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

III/6. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
szerződés érvénytelensége és/vagy nem létezésének megállapítása iránt keresetet 
nyújt be Zentainé Szévald Anna, és a telekalakítási eljárásban érintettek ellen a 
Legfelsőbb Bíróság Kfv. III.37.645/2009/9 számú ítéletében foglaltak alapján. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keresetlevél beadására, valamint 
az eljárás során szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/7. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság tagjának  
Dr. Ungárné dr. Bak Ilona 2011 Budakalász, Széchenyi u. 82. szám alatti lakost, 
Dr. Kollár Ernő 2011 Budakalász, Szegély u. 003306 hrsz. alatti lakost,  
Garami Lászlóné 2011 Budakalász, Árvácska u. 6. szám alatti lakost,  
póttagjának 
Rakics Róbert  2011 Budakalász, Hargita u. 26/B. szám alatti lakost, 
Kutasi Miklós László 2011 Budakalász, Magyar u. 14. szám alatti lakost választja 
meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
III/8. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete újból megtárgyalta az 
MFB által refinanszírozott kötvény kibocsátására vonatkozó előterjesztést. A 
Képviselő-testület károsnak tartja a település adósságállományát növelő 
kötvénykibocsátást, és nem ért egyet a 2010 októbere előtt Budakalászt irányító azon 
politikai erő döntésével, amely működési kiadásokat generáló beruházásokat 
kötvényből kívánt finanszírozni. A Képviselő-testület ugyanakkor tudomásul veszi, 
hogy jogelődje kötvénykibocsátást tervezett be a 2010. évi költségvetésbe, az 
önkormányzati intézmények zavartalan működését, az alapfeladatok ellátását 2010 
október hónap végén más módon finanszírozni már nem lehet. A Képviselő-testület 
rögzíti, hogy a kötvénykibocsátás eredeti véghatáridejét a jogelőd önkormányzati 
vezetés 2010. szeptember 30. napjában határozta meg, ugyanakkor az erre vonatkozó 
szerződéses kötelezettséget a kényszerhelyzetben lévő jogutódra hárította.  
 
A Képviselő-testület kizárólag a fentiekre tekintettel úgy határoz, hogy jogelődje 
döntése nyomán a Szalonka u. óvoda beruházás önrészének kiegészítéshez 300.000 
eFt MFB által refinanszírozott kötvényt kíván kibocsátani az Új Magyarország 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program keretében. A 
kötvénykibocsátás lebonyolítójának a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-t választja a 
2010. július 20-án kelt kötelező érvényű ajánlatának feltételei szerint. 
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A kibocsátandó kötvény paraméterei az alábbiak: 
Kötvény neve: „Szalonka utcai óvodáért” 
Futamidő: 20 év 
Türelmi idő: 2 év 
Kamatperiódus: negyedévente 
Tőketörlesztés: a türelmi idő lejáratát követően negyedévente 
Kötvény kamatozása: 3 havi EURIBOR + RKO1 (MFB kamatfelár) + 0,75% 
Kötvény felhasználása: Szalonka utcai óvoda beruházás önrésze 
A banki ajánlatban szereplő egyszeri jegyzési garanciavállalás díjának, azaz 3.000 
eFt-ak a fedezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 5. sz. mellékletében 
szereplő Óvoda beruházás sora. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kötvénykibocsátással 
kapcsolatos szerződés és nyilatkozatok aláírására azzal, hogy a polgármester 
folytasson egyeztetést a bankkal az esetleges kedvezőbb szerződéses feltételek 
elérése érdekében. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
III/9. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
számlavezető Raiffeisen Banknál fennálló folyószámla hitelkeretét 300.000 eFt-ra 
emeli a „Szalonka utcai óvodáért” kötvény kibocsátásáig a Raiffeisen Bank által 
ajánlott 1 havi BUBOR+2,5 % hitelkamat és 0,5 % rendelkezésre tartási díj mellett. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett folyószámla-
hitelt és kamatait az előírásoknak megfelelően, az MFB refinanszírozott kötvény 
kibocsátásának napján visszafizeti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – akadályoztatása esetén az 
Alpolgármestert – a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására. 
A hitelkamat és a rendelkezésre tartási díj fedezete az önkormányzat 2010. évi 
Költségvetésének 7. sz. mellékletében szereplő Intézményi beruházási tartalék. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/10. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervének módosítására vonatkozó dokumentációval 
kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi: 

I. Észrevételek a II. sz. melléklet – Térségi szerkezeti terv tervlapra: 
1. A tervlapon nem szerepel a Budakalászt elkerülő út nyomvonala 
– mely a hatályos tervlapon hálózati jelentőségű mellékútként van 
feltüntetve. Az út feltüntetése szükséges. 
2. Az M0 11-es út és Duna közötti szakasza mentén (északi és déli 
oldalán egyaránt) jelölt „erdőgazdálkodási térség” helyett a hatályos 
szerkezeti tervlapon „zöldövezet részét képező mezőgazdasági 
térség” valamint „települési térség” van feltüntetve. A terület 
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jelenleg nem erdő, hanem mezőgazdasági terület. Jelenleg 
Budakalász településrendezési terveinek módosításai folyamatban 
vannak, melyek erre a területre részben az M0 lehajtó csomóponti 
kialakítása, részben a kijelölt fejlesztési területek pontosítása miatt 
változnak. Az erdőgazdálkodási térség helyett mezőgazdasági térség 
kijelölése szükséges, Budakalász településrendezési terveinek 
elfogadása után pedig a terület térségeinek ehhez igazítása. 
(Amennyiben a TSZT lép hatályba hamarabb.) 
3. Budakalász dél-nyugati, III. kerülettel határos sarkában a 
hatályos terv „magas zöldfelületi arányú települési térség”-et jelöl. 
A tervezeten ez a terület mezőgazdasági térség. A hatályos terv 
szerinti „magas zöldfelületi arányú települési térség” feltüntetése 
szükséges. 
4. Az OMSZK tó vízgazdálkodási terület, javasolt ennek 
megfelelően vízgazdálkodási térségi besorolása. Az OMSZK tó déli 
oldalán egyéb burkolt utat jelez a terv, mely nem létezik, jelenleg 
gyalogos sétány. Egyéb burkolt út jelölése ezen a szinten, 1:60.000-es 
léptékben értelmezhetetlen, nem javasolt. 
5. A tervezett térségi szerkezeti tervlapon önálló erdőgazdálkodási 
térségként jelölt terület mellett működő kőbánya található. 
Mezőgazdasági térségi besorolása helyett különleges rendeltetésű 
térség besorolása szükséges. 
6. Az elsőrendű árvízvédelmi fővonal rossz helyre van feltüntetve. 
Jelenleg a Barát patak mentén húzódik. 

II. Észrevételek a mellékletekhez (övezeti tervlapok) 
. sz. melléklet, Kertgazdasági terület övezete: A tervezet a hatályos 
tervnél több kertgazdasági t erületet jelöl ki. A lakóterületek 
mellett, valamint elsősorban a Berdó területén nem kedvező ez az 
övezeti besorolás, (ahogy jeleztük korábban), mert lehetetlenné teszi 
hosszú távon a területek fejlesztését. Budakalász területén ne legyen 
feltüntetve kertgazdasági terület övezete. 
5. sz. melléklet, Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: Az M0 mellett tévesen 
vannak feltüntetve erdőterületek. (Alaptérképi elem) Jelenleg ott 
nincsenek erdők, mezőgazdasági terület. A Duna part és a gát között 
van erdő/tervezett erdő. 
20. számú melléklet: új beépítésre szánt terület kijelölését korlátozó 
– összesítő övezet: Az övezeti tervlapról hiányoznak a kertgazdasági 
övezetbe tartozó területek, mely így megtévesztő. 

 Felelős: Rogán László polgármester 
 Határidő: azonnal 
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III/11. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetési rendeletében a költségvetés általános tartalékába helyezett, a 
kézilabdasport támogatására elkülönített összeget a BSC kézilabda szakosztályának 
támogatására fordítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – akadályoztatása esetén az 
Alpolgármestert – a támogatás szabályozott folyósítására. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Rogán László polgármester 

III/12. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
vizsgálja meg, hogy a Berdó dűlő területen történt építkezéseknél betartották-e a 
vízkezelésre vonatkozó előírásokat az építtetők, és amennyiben nem, úgy kötelezze a 
tulajdonosokat a jogszerű állapot helyreállítására illetve kialakítására. A jövőben 
ezeknek a szabályoknak a betartatására fokozottan ügyelni kell. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
III/13. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy – szakértők bevonásával – vizsgáltassa meg, hogy a végleges területrendezésig 
milyen technikai megoldásokkal oldható meg a csapadékvíz olyan vezetése, mely 
által megszűnik a Cseresznyés utcai és a Gerinc utcai ingatlanok veszélyeztetése, és 
az alkalmazható eljárások felhasználásával legkésőbb szeptember végéig ezeknek az 
ingatlanoknak a védelmét és a közutak biztonságos közlekedését átmenetileg oldja 
meg. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/14. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Berdó dűlő területére készülő szennyvízcsatorna-hálózat kiviteli tervével egy időben 
készüljön el a térség csapadékvíz-elvezetési terve. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
III/15. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 17/2010. 
(I.26.) Kt határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Prekobrdo 
területén az Erdőhát utcában haladó 20 kV-os szabad vezetéket teljes hosszában 
szabad vezetékkel kiváltja. A 20 kV-os kiváltó szabad vezetéket az Erdőhát utca 
közterületként megmaradó részére úgy kell telepíteni, hogy az a vonatkozó általános 
és egyedi előírásoknak eleget tegyen. A 20 kV-os szabad vezeték kiváltásának a 
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folyamatát (tervezési, engedélyezési, kivitelezési stb. munkálatok) szervezi és 
finanszírozza, továbbá az ELMŰ-ÉMÁSZ költségbecslése alapján a mintegy 16 
millió Ft + ÁFA bekerülési költséget a 2011. évi költségvetésbe betervezi 2011. 
évi megvalósítással. 

Az így felszabaduló forrás terhére a 2010. évi költségvetés 5. sz. mellékletében 
szereplő Közvilágítás sora terhére bruttó 3.361 eFt-ból megvalósítja a Sportcsarnok 
parkolójában a közvilágítás bővítését, mely a térfigyelő kamera működéséhez 
szükséges. A felszabaduló forrás terhére további 2.514 eFt-tal csökkenti a 2010. évi 
költségvetésben tervezett hitelfelvételt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatot a költségvetés 
következő módosítása során vezesse át a rendeleten. 

Határidő:   Folyamatos  
Felelős:   Rogán László polgármester 

 
III/16. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
térfigyelő rendszer hatékonyabb használatához szükséges közvilágítás-korszerűsítést 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/17. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
254/2010. (VI.29.) Kt határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Budakalász 
lakossága kardiovaszkuláris állapotának felmérése érdekében együttműködési 
megállapodást köt a Semmelweis Egyetemmel, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai 
Központjával, az Aritmia Kutatás-Gyógyítás Közhasznú Alapítvánnyal, a Magyar 
Kardiológusok Társaságával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződés aláírására. A Képviselő-testület a 2010. évben 
biztosítandó 2 MFt összegből 1.000 eFt-ot a polgármesteri keretből, további 1.000 
eFt-ot a költségvetésében a Közvilágítás - Erdőhát u. villamosvezeték kiváltása 
terhére biztosítja.  
Határidő:   folyamatos  
Felelős:   Rogán László polgármester 

 
III/18. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 

Az 1. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
BUDAKALÁSZ, SZENTENDREI ÚT 9. FALUHÁZ 

Név Cím 
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Egriné Kiss Erzsébet Dévér u. 4.  
Rátkai Miklósné József Attila u. 34. 
Burcsik Judit Dévér u. 4.                                  
Bácskay Melinda József Attila u. 23.                   PÓT 
Szabóné Göröcs 
Andrea 

Tanító u. 38.                             PÓT 

 
A 2. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai 

BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT 54. KALÁSZ SULI 
ÁLT. ISKOLA 

Név Cím 
Lafka Konrád  Jókai u. 25. 
Kajtár Sándorné Vasút sor 9. 
Kárpáti László Vasút sor 38. 
Szendrődi Árpád Vasút sor 116.                           PÓT 
Béres Enikő Gyár u.6.                                   PÓT 

 
 

A 3. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT 54. KALÁSZ SULI 

ÁLT. ISKOLA 
Név Cím 

Bucsánszki Ferencné  Diófa u. 14. 
Márta Károly Kilátó u. 8 
Agárdi Jenőné Kilátó u. 13. 
Olajos Hajnalka Gyümölcs u. 3030/7.                              

PÓT 
dr. Göbölyös László Zöldfa u. 14.                                           

PÓT 
 
 

A 4. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
BUDAKALÁSZ, PETŐFI TÉR 1. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL „B” ÉPÜLET 
Név Cím 

Jeszenszky Jenő  Damjanich u. 8. 
Szurián Oszkár Budai út 33. 
Jakabfi Zoltán János u. 11. 
Ilyefalvi István János u. 13.                                          

PÓT 
Kiss Kálmánné Budai út 29.                                         

PÓT 
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Az 5. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  

BUDAKALÁSZ, POMÁZI ÚT 3. NYITNIKÉK ÓVODA 
Név Cím 

Kiss Mária Liget u. 32. 
Balogh Péter Csalogány u. 23. 
Hámori Miklósné Liget u. 39.                  
Slezák Szilvia Liget u. 1.                                            

PÓT 
Nyíri Lászlóné Rigó u. 1.                                             

PÓT 
 

A 6. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
BUDAKALÁSZ, MARTINOVICS U. 9. SZENTISTVÁNTELEPI 

ÁLT. ISKOLA 
Név Cím 

Németh László  Batthyány u. 28. 
Nagy Andrea  Batthyány u. 32. 
Szekeres Lászlóné Széchenyi u. 48. 
Benczédi Dénesné Attila u. 34.                                        

PÓT 
Németh Lászlóné Batthyány u. 28.                                 

PÓT 
 

A 7. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai  
BUDAKALÁSZ, POMÁZI ÚT 3. NYITNIKÉK ÓVODA 

Név Cím 
Deutsch József  Máli P. u. 4.  
Endre Szabolcs Lejtő u. 18. 
Fekete György  Széchenyi u. 1. 
Széllné Takács Katalin Lejtő u. 4.                                           

PÓT 
Kucsera László Pál Pomázi u. 37.                                      

PÓT 
 

A 8. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
BUDAKALÁSZ, MÁLYVA U. 1.  

TELEPI ÓVODA 
Név Cím 

Fehérváriné  Básits 
Margit 

Szentendrei u. 15. 

Pallos Dénes  Kovács L. u. 6. 
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Kocsis Lajosné Kovács L. u. 40. 
Forgács Istvánné Szentendrei út 15.                                

PÓT 
Deák Józsefné Béke sétány 25.                                    

PÓT 
 

Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT 54. KALÁSZ SULI 

ÁLT. ISKOLA 
Név Cím 

Bucsánszki Beáta Diófa u. 14.  
Knáb Ferenc Máli P. u. 11/a.  
Kamp Alfrédné Budai út 63.  
Kertész Ferenc  Kereszt u. 2.                                      

PÓT 
Dr. Benke Jánosné Béke sétány 11.                                 

PÓT 
Faggyasné Tóth 
Magdolna 

Damjanich u. 2.                                 
PÓT 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
III/19. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
kötendő előzetes megállapodást a szerződéses partner módosító javaslatai alapján 
újratárgyalja.  

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: soron következő rendes ülés 

III/20. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatja azon 
szándékát, hogy a NIF Zrt. által építtetendő, jelenleg engedélyezés alatt álló, 
Budakalászt elkerülő út vonatkozásában csak és kizárólag a teljes elkerülő út 
megépülését (11-es főút – Ürömi /1108-as jelű/ út közötti teljes szakasz), 
megvalósulását tekinti irányadónak. A fentiek értelmében az Önkormányzat 
irreleváns körülménynek tekinti azt, hogy az elkerülő utat az építtető, vagy bárki más 
hány részre bontja, milyen megvalósulási ütemek szerint nevesíti, vagy valósítja 
meg. Az Önkormányzat kötelezően azt az álláspontot képviseli, hogy csupán az 
elkerülő út teljes szakaszának megvalósulása, avagy az M0-autóút Budakalász 
közigazgatási területét túlhaladó megépítése mentesíti az államot és annak szerveit az 
M0-szerződésből rá háruló további kötelezettségek alól. A Képviselő-testület úgy 
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határoz, hogy az Önkormányzat részéről megnyilatkozó, engedélyt kiadó szervek és 
tisztségviselők ezt az álláspontot kötelesek képviselni az elkerülő út vonatkozásában. 

Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
III/21. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szalonka utcai óvoda 
felszerelése” tárgyában megindított K.É.-19375/2010 számú közbeszerzési eljárást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és ezzel egyidejűleg az eljárást lezárja. 
A közbeszerzési eljárás Bútorok, textíliák, valamint a Játékok, készségfejlesztő 
eszközök részajánlatok beszerzése esetében a Hor Zr-t (1074 Budapest, Alsóerdősor 
u. 32.) hirdeti ki nyertesének. A kivitelezés összege:  

8. rész: Bútorok, textilek: nettó 11.644.576,-Ft+ÁFA kivitelezési 

összeggel,  

9. rész: Játékok, készségfejlesztő eszközök: nettó 7.565.380,-Ft+ÁFA 

kivitelezési összeggel. 

A közbeszerzési eljárás Háztartási eszközök, valamint a Műszaki 
berendezések részajánlatok beszerzése esetében a Balázs-Diák Kft.-t 
(1043 Budapest, Csányi László u. 34.) hirdeti ki nyertesének. A 
kivitelezés összege:  

10. rész: Háztartási eszközök: nettó 4.901.256,-Ft+ÁFA kivitelezési 

összeggel,  

11. rész: Műszaki berendezések: nettó 3.332.700,-Ft+ÁFA kivitelezési 

összeggel. 

Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

III/22. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
2010/2011. nevelési évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 
   
III/23. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi Óvoda 
2010/2011. nevelési évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 

 
III/24. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános 
Iskola 2010/2011. tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 



 31

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 

 
III/25. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános 
Iskola 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozó tantárgyfelosztását jóváhagyja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 

 
III/26. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi 
Általános Iskola 2010/2011. tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Rogán László polgármester és az intézményvezető 
 

III/27. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi 
Általános Iskola 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozó tantárgyfelosztását 
jóváhagyja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 

 
III/28. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy amennyiben a szülői munkaközösség mellett fontosnak tartja iskolaszék 
működését az iskolákban, úgy tegyen javaslatot a fenntartó által az iskolaszékbe 
delegálandó tagokra. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/29. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi óvodai-
iskolai beiratkozások idejét az alábbiak szerint határozza és hirdeti meg: 

 
 az óvodai és általános iskolai beiratkozások 2011. április 18-19-én 7-

17 óra között kerülnek megszervezésre. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és intézményvezetők  

III/30. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
2010. szeptember 30. – 2011. szeptember 30. közötti tárgyidőszakra az M0-
szerződésből eredő, a környezeti terhelést és ártalmakat csökkenteni hivatott, nettó 
250 MFt összértékben elvégzendő 3. beruházási csomag tartalmát újratárgyalja. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: soron következő rendes ülés 
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III/31. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a 
Budakalász Nk. Önkormányzata és a FŐBER Zrt. között 2009. június 15-én létrejött 
szerződés 2. sz. szerződésmódosításban foglaltakat - mely szerződésmódosítás a 
határozat mellékletét képezi - elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, illetve 
akadályoztatása esetén az alpolgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
III/32. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Berdó-településrész szennyvízelvezető csatornarendszer kiépítésére vonatkozó 2006. 
évben elkészített kiviteli tervet a KUTÉP-KOMPLEX Kft.-vel felülvizsgáltatja 
annak érdekében, hogy a KEOP-2010-1.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás című 
pályázaton el tudjon indulni.  A felmerülő költséget, 1. 962. 000,-Ft+ÁFA összeget a 
2010. évi költségvetés „Pályázati önrészek” keret terhére biztosítja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

III/33. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indul 
a KEOP-2010-1.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázaton. 
Célcsoportja: Berdó-dűlő belterületi része. A beruházás tervezett költsége: min. 250 
MFt, mely nem terheli az önkormányzat költségvetését. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/34. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
tekintettel arra, hogy a pályázatok a dokumentáció alapján nem voltak egzakt módon 
összehasonlíthatóak, egy elkövetkező rendkívüli ülésen dönt a KEOP-2010-1.2.0/B; 
Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázat indulásához szükséges pályázati 
dokumentáció összeállításával kapcsolatos pályázat elbírálásáról.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/35. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a 
feltételeiről szóló 11/2009. (IV.1.) önkormányzati rendeletének 14.§ (5),(6),(7) 
bekezdésére hivatkozva Pető László Pomáz, Horváth utca 11. szám alatti lakost nem 
tekinti a budakalászi 299/6 Fürj utca 6. szám alatti ingatlan bérlőjének és ezért az 
ingatlant nem értékesíti a kérelmezőnek, és egyben felkéri a polgármestert, hogy Pető 
László bérleti jogviszonyát akár bírósági úton is mondja fel. 

 
Határidő: kiértesítésre, bérleti jogviszony felmondására azonnal 
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Felelős: Rogán László polgármester 

III/36. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gerstenkorn Bélát, 
Budakalász díszpolgárát saját halottjának tekinti, temetési költségeihez maximum 
bruttó 300 000 Ft-tal hozzájárul, amelynek fedezetét Budakalász Város 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletében, az átmeneti segélyezési 
keret terhére biztosítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/37. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Szentistvántelepi Iskola két darab tetőtéri ablakának cserélési munkálatait elvégezteti 
a Sziga-Build Kft.-vel 484.000-, + Áfa összegben, melyet a 2010. évi intézményi 
beruházási tartalék terhére biztosít. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/38. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános 
Iskola engedélyezett napközis státuszhelyeit 5 főről 6 főre módosítja. A státuszhely 
2010. évi bér- és közterhei fedezetére Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi 
4/2010. (III.08.) sz. költségvetési rendeletében meghatározott intézményi beruházási 
tartalék terhére 588.000 forintot biztosít. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/39. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistvántelepi 
Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek számát két pedagógus álláshellyel 
(egyik könyvtárpedagógus álláshely) 37,5-ről 39,5-re emeli, s ennek 2010. évre 
vonatkozó bér- és járulékainak költségét, 1.176 eFt-ot Budakalász Város 
Önkormányzat 2010. évi 4/2010. (III.08.) sz. költségvetési rendeletében 
meghatározott intézményi beruházási tartalék terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
III/40. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentistvántelepi 
Általános Iskola osztályfőnökeinek és munkaközösség-vezetőinek órakedvezményét 
az intézmény tantárgyfelosztásának elfogadásakor felhasználható órakeret terhére 
biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester, intézményvezető 
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III/41. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közlekedés-Unió 
Infrastruktúra Tervező Kft. kérelmére ismételt tulajdonosi hozzájárulását adja a HÉV 
Békásmegyer-Szentendre közötti vonalszakasz felújításához azzal, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képező 1236/11, 2116, 1859, 1236/11, 1236/14, 1256/19 
hrsz.-ú ingatlanokon a 2008. november 12-én benyújtott tervek szerint az építési 
munkát a vasút üzemeltetője elvégezheti az alábbi kikötésekkel: 

-A Jókai utca, Batsányi utca torkolatánál megjelenő felszíni 
csapadékvizet is el kell tudnia vezetnie a csatornának. 

-A töltés alatti átvezető kifolyásától számított 10 m-es megújítás nem 
elégséges, a vízelvezető árkot a Zrínyi utcai árok csatlakozásáig meg 
kell építeni. 

-A Budakalász megállóban további parkolók kialakítása szükséges. 

-A perontetők építéshatósági engedélyezésekor a Budakalász Főépítészi 
Tervtanács bírálja el a felépítményeket településkép szempontjából. 

- A peronok és a perontetők építéshatósági engedélyezésekor azok 
anyagát, megjelenését, építészeti kialakítását a Budakalász Főépítészi 
Tervtanáccsal egyeztetni szükséges. 

-A gyalogos átjárók tervezésekor és kivitelezésekor az akadálymentes 
átjárás, és a használati biztonság követelményét maximálisan érvényre 
kell juttatni. 

o A Budakalász Lenfonó állomásánál a HÉV átjárójának átalakítása olyan 
módon történjen meg, hogy az egy rendszert alkosson, összhangban 
legyen a Pro Urbe Kft. által 2010. június hónapban elkészített – a 
határozat mellékletét képező – közlekedésfejlesztési tervekkel. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/42. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy készíttessen intézkedési tervet, mely tartalmaz ad hoc intézkedésekre való 
utalást, a jogi szabályozásra egyértelmű meghatározást (pl. építési szabályzat), és a 
hosszú távú feladatokhoz szükséges mérnöki, geológiai felmérési, tervezési 
munkákat indítsa el, valamint szakértők bevonásával mérje fel, milyen sürgős 
intézkedések megtétele szükséges a településen a csapadékvíz szabályos 
elvezetésére.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

III/43. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
településen a külterületi és belterületi, az önkormányzat kezelésében lévő 
belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv 
része kell, hogy legyen annak kikötése, hogy mely felelős szervezet és személy lássa 
el az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
III/44. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M0 körgyűrű 10. és 
11. számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, „a budakalászi I. rendű 
árvízvédelmi töltés szélesítése a 3+200 tkm térségében, valamint a töltésen haladó út 
korrekciója a mentett, illetve a hullámtéri oldalon tereprendezéssel az útkorrekciók és 
az árvízvédelmi töltések között a 3+120 – 3+280 tkm szelvények között” elnevezésű 
vízi létesítményt üzemeltetésbe nem veszi át arra való tekintettel, hogy nevezett 
létesítmény az I. rendű árvízvédelmi rendszer része, melynek karbantartása, 
üzemeltetése a Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
feladata. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/46. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
M0 körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az 
alábbiakban felsorolt létesítmények vízjogi üzemeltetésének átvételével 
kapcsolatosan a településen a külterületi és belterületi, az Önkormányzat kezelésében 
lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési 
terv elkészülését követően fog döntést hozni. 

A létesítmények felsorolása: 
o Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál 

található záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az 
árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél  

o Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 
0+356 km szelvények között a jobb oldalon  
 

Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: folyamatos 
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III/47. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
M0 körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az 
alábbiakban felsorolt létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásával 
kapcsolatos – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. részére történő – 
meghatalmazásról a településen a külterületi és belterületi, az önkormányzat 
kezelésében lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó 
intézkedési terv elkészülését követően fog döntést hozni. 

 
A létesítmények felsorolása: 

o Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál 
található záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az 
árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél az I. rendű árvízvédelmi 
gáttól a Gátőr utcáig 

o Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 
0+356 km szelvények között a jobb oldalon  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

III/48. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
M0 körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának építésével létrehozott, az 
alábbiakban felsorolt létesítmények fenntartásával, karbantartásával kapcsolatosan 
keletkező többletköltségek vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lezárultát 
követő, a település költségvetésébe történő beépítésével kapcsolatban a településen a 
külterületi és belterületi, az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi és 
árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészülését 
követően fog döntést hozni. 

 
A létesítmények felsorolása: 

o Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál 
található záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz az 
árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél az I. rendű árvízvédelmi 
gáttól a Gátőr utcáig 

o Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 0+094 – 
0+356 km szelvények között a jobb oldalon  
 

Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
III/49. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, Kolónia 
u. 1. I/18. szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére 
szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja hasznosítani. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/50. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, József 
Attila utca 62/7. szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények 
kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja hasznosítani. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
III/51.Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, Magyar u. 
69. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról szóló előterjesztést az 
előterjesztő javaslatára a napirendről levette. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
III/52. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június, július 
hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi 
azzal, hogy felkéri a polgármestert, hogy a csatorna beruházásról és az erre 
vonatkozó pályázati lehetőségekről készüljön tájékoztató. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

III/53. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személy 
kitüntetésére tesz javaslatot a Pest Megyei Közgyűlés által adományozható címek és 
kitüntetések tekintetében: 

Arany János Pedagógiai Díj 

   Hlavacsekné Kürtösi Mónika zenetanár 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

III/54. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személy 
kitüntetésére tesz javaslatot a Pest Megyei Közgyűlés által adományozható címek és 
kitüntetések tekintetében: 

  Semmelweis Ignác Díj 
   Dr. Gál Katalin háziorvos 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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III/55. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személyek 
kitüntetésére tesz javaslatot a Pest Megyei Közgyűlés által adományozható címek és 
kitűntetések  tekintetében: 

Testnevelési és Sport Díj 
     
   Pappné Kotroczó Erzsébet testnevelő tanár  
   Székelyné Dömötör Katalin testnevelő tanár 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

III/56. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személy 
kitüntetésére tesz javaslatot a Pest Megyei Közgyűlés által adományozható címek és 
kitüntetések tekintetében: 

Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj 
   Leidinger István tűzoltóparancsnok 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
III/57. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 299/2010. (VI.29.), a 
300/2010. (VI.29.), a 301/2010. (VI.29.) és a 302/2010. (VI.29.) sz. Kt. határozatok 
határidejét 2010. július 30-áról 2010. szeptember 30-ára módosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
III/58. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a budakalászi 3556/3 hrsz.-ú, 1253 m2 alapterületű, belterületi 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíti 18.500.000-, Ft vételáron 
Szabó Ervin 1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 17. sz. alatti lakos részére. 
A szerződéskötéssel, illetve a közművesítéssel kapcsolatos valamennyi költség a 
vevőt terheli. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - akadályoztatása 
esetén az alpolgármestert - az adásvételi szerződés aláírására. 

                 Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
368/2010.(IX.2.) Kt. határozat 

III/58. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
299/3 hrsz.-ú ingatlan terhére, a 299/2 és a 299/4 hrsz.-ú ingatlanok javára vízvezeték 
szolgalmi jogot alapítsanak az ott lakó bérlők, Karsai Petra és Zsögön-Bögözi Árpád. 
A vízvezeték szolgalmi jog alapításával kapcsolatos feladatok és költségek a 299/2 
hrsz.-ú ingatlan tekintetében Karsai Petra bérlőt, a 299/4 hrsz.-ú ingatlan tekintetében 
Zsögön-Bögözi Árpád bérlőt terhelik. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 

 Budakalász, 2010. október 13. 

 
Rogán László 
polgármester 
 


