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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 26/2010 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK  
a Képviselő-testület 2010. október 26-án (kedden) 17 órakor 

megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 
 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
392/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének   módosítására 
393/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének   módosítására 
 
14/2010.(X.28.) sz. Önk. rendelet: 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  Önkormányzat 
 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének  módosításáról szóló 14/2010. 
 (X.28.) sz. rendelete 
394/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Budakalász Város Önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló  tájékoztató 
395/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő  közoktatási 
 intézmények szakértő által tett javaslatokkal kiegészített,  korrigált 
 alapdokumentumainak elfogadására (Telepi Óvoda IMIP, Házirend) 

396/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő  közoktatási 
 intézmények szakértő által tett javaslatokkal kiegészített,  korrigált 
 alapdokumentumainak elfogadására (Nyitnikék Óvoda HOP,    Házirend) 

 
397/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő  közoktatási 
 intézmények szakértő által tett javaslatokkal kiegészített,  korrigált 
 alapdokumentumainak elfogadására (Kós Károly ÁMK IMIP) 

 
398/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Javaslat a Kós Károly Általános Művelődési Központ 2010/2011. tanévre 
 vonatkozó egységes munkatervének és a Kalász Alapfokú  Művészetoktatási 
 Intézmény I. félévre vonatkozó tantárgyfelosztásának  fenntartói jóváhagyására 

399/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat a Kós Károly Általános Művelődési Központ 2010/2011. tanévre 
 vonatkozó egységes munkatervének és a Kalász Alapfokú  Művészetoktatási 
 Intézmény I. félévre vonatkozó tantárgyfelosztásának  fenntartói jóváhagyására 

400/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolója a 2010. évi  működéséről 
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401/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi  észrevételének 
 megvitatására 

402/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi  észrevételének 
 megvitatására 

403/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi  észrevételének 
megvitatására 

404/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat a BMSE kézilabda szakosztályának pénzügyi támogatására 
405/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város Képviselő testületének állásfoglalására a  Budakalász 
0131/7, 0131/8 és 0137/16 hrsz.-ú zártkerti és külterületi  ingatlanok más célú 
hasznosításának engedélyezésének ügyében 
406/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város Képviselő testületének állásfoglalására a  Budakalász 
0131/7, 0131/8 és 0137/16 hrsz.-ú zártkerti és külterületi  ingatlanok más célú 
hasznosításának engedélyezésének ügyében 
407/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat Budakalász Város Képviselő testületének állásfoglalására a  Budakalász 
0131/7, 0131/8 és 0137/16 hrsz.-ú zártkerti és külterületi  ingatlanok más célú 
hasznosításának engedélyezésének ügyében 
408/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 A Szentendre nyugati tehermentesítő út környezetvédelmi engedélyezési  eljárásának 
ügyére vonatkozó javaslat 
409/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 A Szentendre nyugati tehermentesítő út környezetvédelmi engedélyezési  eljárásának 
ügyére vonatkozó javaslat 
410/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 
 begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló  szolgáltatási 
szerződés módosítására  

411/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat karácsonyi vásár szervezésére  

412/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat karácsonyi vásár szervezésére  

413/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat adományozásra az iszapkárosultak javára 

414/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat a 2010. augusztus és szeptember hónapokban áttekintett pályázati 
 lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására 
415/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Javaslat a dr. Varga Istvánnal kötött ügyvédi megbízási szerződés azonnali 
felmondására 

416/2010. (X.26.) Kt. határozat 
 Javaslat pályázati önrész felszabadítására 
417/2010. (X.26.) Kt. határozat 

 Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 26/2010 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
a Képviselő-testület 2010. október 26-án (kedden) 17 órakor 

megtartott rendes, nyilvános üléséről 
 
 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Dr. Novotny László képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
 
Megjelent továbbá: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport 
osztályvezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Homor István beruházási osztályvezető 
Fetterné Ferenczy Beatrix (Műszaki Iroda) 
Pártai Lucia 
Kernreiter Péterné óvodavezető 
Fehérváriné Básits Margit óvodavezető 
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Kovács Kristóf Áron iskolaigazgató 
Völgyes József iskolaigazgató 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
módosítására 

 222/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   minden bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

2. Budakalász Város Önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató 
223/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevételének megvitatására 
224/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a BMSE kézilabda szakosztályának pénzügyi támogatására  
 226/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
    Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. I. Javaslat Budakalász Város Képviselő-testületének állásfoglalására a 

Budakalász 0131/7, 0131/8  és  0137/16 hrsz.-ú zártkerti és külterületi 

ingatlanok más célú hasznosításának engedélyezésének ügyében 

II. Javaslat Szentendre nyugati tehermentesítő út környezetvédelmi 

engedélyezési eljárásának ügyében   

 234/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 

szolgáltatási szerződés módosítására  

235/2010.(X.26.)számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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7. Javaslat karácsonyi vásár szervezésére  
236/2010.(X.26. )számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat adományozásra az iszapkárosultak javára 
237/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat a 2010. augusztus és szeptember hónapokban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására. 
238/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Tájékoztató a 2010. augusztus 21-22-ei II. Budakalászi Városnapok 

rendezvény szervezési költségeinek felhasználásáról 
 228/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat a dr. Varga Istvánnal kötött ügyvédi megbízási szerződés 

azonnali felmondására 
 239/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

12. Javaslat pályázati önrész felszabadítására 
240/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő  
közoktatási intézmények, a szakértő által tett javaslatokkal kiegészített, 
korrigált alapdokumentumainak elfogadására 
- Telepi Óvoda  IMIP, Házirend 
- Nyitnikék Óvoda  HOP, Házirend 
- Kós Károly ÁMK IMIP  

 225/2010.(X.26. )számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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14. Javaslat a Kós Károly Általános Művelődési Központ 2010/2011. tanévre 

vonatkozó egységes munkatervének és a Kalász Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény I. félévre vonatkozó tantárgyfelosztásának 
fenntartói jóváhagyására 

 227/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

15. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
232/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalja:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

16. A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolója a 2010. évi 
működéséről 
233/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalja:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

17. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
Felügyelő Bizottsági tagjai megbízására (ZÁRT ülésen tárgyalandó) 
241/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat a Budakalász, Budai út 37. szám alatti ingatlanok értékesítésére 

(ZÁRT ülésen tárgyalható) 
242/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

19. Javaslat a budakalászi 3028 hrsz.-ú, 660/1029 tulajdoni hányadú ingatlan 
értékesítésére (ZÁRT ülésen tárgyalható) 
243/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

20. Javaslat a budakalászi 0178/168 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási 
jog törlésére (ZÁRT ülésen tárgyalható) 
244/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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21. Javaslat Pest Megyei sportdíjakra való felterjesztésre (ZÁRT ülésen 
tárgyalandó) 

 230/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

22. Javaslat Bazsó Lajosné, Budakalász díszpolgárának (2000.) saját halottá 
nyilvánítására  (ZÁRT ülésen tárgyalható) 

 231/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 03 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Budakalász 
város rendes testületi ülésén. 
Mielőtt a testületi ülést megkezdenénk, tisztelettel köszöntöm a megjelent 
vendégeinket, akik a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat odaítélésére 
érkeztek. Átadom a szót a házigazdának, Pártai Luciának. 
 
Pártai Lucia: Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Elmondom, hogy ki 
milyen kategóriában mit ért el, és mellettem láthatják mindjárt a kisfilmeket. 
Nagy tisztelettel köszönöm meg az önök munkáját, és még nagyobb tisztelettel 
kérem önöket arra, hogy a környezetük gondozását ugyanígy folytassák és 
legyenek példamutatók településünkön, Budakalász városában, legyenek egyre 
többen köztünk, akik szépítik a környezetüket, előbb a saját környezetüket, 
aztán kint az utcát, végül az egész területet. 
A pályázati kategóriákról annyit, hogy a „Szép kert, gondozott környezet” 2010. 
pályázatot az önkormányzat dolgozói áldozatos munkával fenntartják, Fetterné 
Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referensünk mindennek a mozgatórugója, és 
bízhatunk benne, hogy ez a pályázat jövőre is folytatódik. 
 
Most jöjjenek a nyertesek (Miközben a kivetítőn bemutatásra kerülnek a 
nyertesekről készült kisfilmek, Rogán László polgármester átadja részükre az 
emléktáblákat, oklevelet és ajándékutalványokat. – Taps.): 
 

 Nyitnikék Óvoda Vasút sori Intézménye: „Szép kert, gondozott környezet 
2010” cím, az „Intézmények és környezetük” kategóriában elért 
kimagasló eredményéért; 

 Nyitnikék Óvoda Pomázi úti Intézménye: „Szép kert, gondozott környezet 
2010” cím, az „Intézmények és környezetük” kategóriában elért 
eredményéért; 

 Weszta-T Kft.: „Szép kert, gondozott környezet 2010” cím, az „Ipari, 
gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük” kategóriában 
elért kimagasló eredményéért; 

 „Kaláz” Tóparti Társasház: „Szép kert, gondozott környezet 2010” cím, a 
„Társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete” kategóriában elért 
kimagasló eredményéért 

 Mezei Györgyi: „Szép kert, gondozott környezet 2010” cím, a „Családi 
ház és környezete” kategóriában elért I. helyezéséért; 

 Szűcs Ferenc: „Szép kert, gondozott környezet 2010” cím, a „Családi ház 
és környezete” kategóriában elért II. helyezéséért; 

 Kátai Ferenc: „Szép kert, gondozott környezet 2010” cím, a „Családi ház 
és környezete” kategóriában elért III. helyezéséért; 



 10 

 Vankovics László és Vankovics Lászlóné: „Szép kert, gondozott 
környezet 2010” cím, a „Családi ház és környezete” kategóriában elért 
eredményes részvételéért. 

 
Nagyon szépen köszönöm a részvételt mindazoknak, akik elindultak és vállalták 
a megmérettetést, és nagyon bízom benne, hogy a következő évi pályázaton még 
többen indulnak és még változatosabb kertvilágot láthatunk. Örömmel vennénk, 
ha Budakalász továbbfejlődne ezen a téren is, sok sikert kívánok a testületnek és 
polgármester úrnak, valamint Fetterné Beának ehhez a munkához. (Taps.) 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen Pártai Luciának és a 
kolleganőnek. Akik távoznak, azoknak köszönjük szépen, hogy itt voltak, akik 
maradni akarnak, azokat szeretettel látjuk. 
 
Még egyszer tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen 
megjelent összes képviselőtársamat, a budakalászi polgárokat és a 
televíziónézőket, ezennel a rendes testületi ülésünket megnyitom. 
Megállapítom, hogy a testület 11 fővel határozatképes. 
 
A mai napra 22 napirendi pontot terjesztettünk elő, ebből a 18. napirendi pontot 
visszavontam, úgyhogy 21-et fogunk tárgyalni. Kérdezem a tisztelt testületet, 
hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban valakinek észrevétele, javaslata, 
módosító indítványa van-e. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A 13., 14. és 16. napirendi pontot javasolnám a 
megjelent érintettek miatt előrébb helyezni, a költségvetési rendelet 
módosításának megtárgyalása után. Ezek az intézményi alapdokumentumok, a 
KKMK I. félévi tantárgyfelosztása, illetve a Jóléti Alapítvány beszámolója. 
Azért, hogy ne várakoztassuk őket fölöslegesen, 3., 4. és 5. napirendi pontként 
javaslom ezeket tárgyalni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Csak annyi észrevételem van, hogy az FTP 
szerveren nem volt fenn semmiféle anyag, az e-mailekben csak véleménylapok 
jöttek ki. Össze lehet vadászni a bizottsági anyagokból, de nem ez volt a szokás 
eddig. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen, képviselő úr, elmondja a 
kolleganő, hogy mi történt. 
 
Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi irodavezető: Valóban az FTP 
szerverre nem tettük fel az anyagot, mert az új képviselőknek még nincs 
hozzáférésük, ezért csak e-mailben küldtük el, de tudomásom szerint minden 
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anyagot elküldtünk és a véleménylapokat is. Ezt az ülés előtt is egyeztettem a 
kolleganővel, Hajzer Annamáriával. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Csak a bizottsági ülésekre jöttek ki az anyagok, 
csak véleménylapok jöttek a testületire. 
 
Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi irodavezető: Mert már az 
összes képviselőnek kiment az összes bizottsági anyag. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Azt mondom, hogy abból kellett 
összevadásznunk. 
 
Rogán László polgármester: Képviselő Úr! Ha legközelebb a szerverhez már 
minden képviselőnek meglesz a hozzáférhetősége, akkor valószínű, hogy ezeket 
a kezdeti fennakadásokat ki fogjuk küszöbölni. Köszönöm szépen az 
észrevételét. 
 
Krunity Péter képviselő: Ettől még szerintem az FTP-re föl lehet rakni, amíg a 
többi képviselőtárs megkapja a jogosultságot, illetve a hozzáférési lehetőséget, 
hogy akiknek van, azok legalább le tudják tölteni az anyagokat. 
 
Rogán László polgármester: Legközelebb, képviselő úr, ez már így fog 
történni. 
Más hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Aki Nógrádi képviselőtársunk módosító indítványát elfogadja, miszerint a 13., 
14. és 16. napirendi pontokat a 2. napirendi pont utánra tegyük, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 11 – egyhangú. 
Aki a fenti változtatásokkal együtt elfogadja a napirendet, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 11 – egyhangú. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
módosítására 

 222/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   minden bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: 

 Az eredeti költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi 
döntések átvezetése a rendeleten; 
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 A május 1-től július 1-jéig terjedő időszakban a központi költségvetésből 
kapott pótelőirányzatok tervbevétele; 

 Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések 
költségvetési rendeleten történő átvezetése.; 

A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik 
jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban. 
Gondolom, minden képviselőtársam megkapta a táblázatokat, illetve le tudta 
tölteni vagy az FTP szerverről, vagy pedig a bizottsági anyagokból. 
Hozzászólás, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) 
Krepárt Tamás alpolgármester úrnak van módosító indítványa. Kérem, hogy ezt 
tegye meg. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Remélhetőleg mindenki megkapta az 
írásbeli módosító indítványt. Két dologról lenne szó.  
Az egyik a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában egy felújítás, illetőleg 
bútorbeszerzés. A régi képviselők tudják, hogy folyamatosan problémákat 
okozott az elmúlt időszakban az, hogy a testületi üléseket itt, a Faluházban 
tartottuk meg; teremproblémák adódtak, illetve vagy próbák voltak, vagy 
hangverseny, így nem tudtuk mindig nyugodt körülmények között a testületi 
ülést megtartani. Azzal, hogy csökkent a testület létszáma, lehetőség nyílik arra, 
hogy kisebb teremben tartsuk a testületi üléseket. Ehhez kapcsolódik az is, hogy 
pályázaton nyert az önkormányzat egy szavazókészüléket, ami állandó telepítést 
igényel, ennek a föl-le szerelése különböző problémákat vet fel, illetőleg 
sérülésveszélyt hordoz magában, szerencsés lenne ezt egy fix helyre telepíteni, 
ahol később nem kell mozgatni. Mindezen szempontok alapján tettem ezt az 
előterjesztést, polgármester úrral egyeztettük a lehetőségeket, és ennek során 
merült fel, hogy a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában ezeknek az eszközöknek 
a telepítésére mód nyílik. Értelemszerűen egy bútormodernizálásra szükség van, 
hiszen a jelenleg meglévő bútorzat terjedelme a kényelmes testületi ülést nem 
teszi lehetővé, de új bútorzattal, ezeket az eszközöket telepítve elférnénk, és ott 
tudna folyni a testületi munka, állandóan telepített eszközök mellett. Ez az 
előterjesztés egyik része. 
A másik: a bölcsőde fala több helyen beázott, ennek javítási munkálataira egy 
kisebb összeg szerepel az előterjesztésben, 269.000 forint. 
Mindkét összeg a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő Fejlesztés 
tartalékok – Egyéb pályázati önrészek terhére menne. Kérem ezeknek a 
módosító indítványoknak a támogatását. Köszönöm. 
 
Rogán László polgármester: Egyeztettem az összes képviselővel erről a 
javaslatunkról, mindenki tud róla, hogy mi a szándékunk a testületi ülések 
hivatalban történő megtartásával kapcsolatban, és bízom benne, hogy támogatni 
is fogják ennek a javaslatnak a sikerét. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Amikor polgármester úr azt mondta, hogy 
egyeztetett, akkor nem tudom, hogy kire gondolt – biztos, hogy sokakkal 
egyeztetett. 
 
Rogán László polgármester: Nógrádi képviselő úrral valóban nem 
egyeztettem. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A Faluházban meglátásom szerint jó helyen van a 
testületi ülés. Biztos volt, amikor a trombitazaj némileg megzavarta, de az 
egésznek van egy olyan üzenete, hogy a közösség házában, itt tartjuk az 
üléseket, ahol mindenki könnyen eléri. Én egy kicsit bezárkózás jellegét érzem 
annak, hogy az önkormányzat hátsó udvarába, nem elbújunk, de oda kerülnek a 
testületi ülések. Valóban negyedakkora az egész terem, mint mondjuk ez, kisebb 
a hely, ha több szakértő, szülők, bárki érdeklődő meg szeretne jelenni, ott sokkal 
kevesebb a hely és kényelmetlenebb. Igaz, hogy 17 fős volt a testület és többen 
voltunk, de azon a helyen volt olyan szituáció, amikor egy testületi ülés kapcsán 
még legalább 10 külsős szakértő, meghívott vendég kellett, hogy helyet 
foglaljon, akkor a hivatal munkatársainak már csak az alpolgármesteri irodából 
jutott lehetőség bekukucskálásra. Tehát még ha ez több felszerelést, leszerelést 
is igényel, mégis csak egy ilyen nagyobb, tágas teremben praktikusabb 
megtartani a testületi ülést. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm, képviselő úr. Ezen mi is elég sokat 
lamentáltunk. A hivatal tárgyalója egy kisebb átépítés, festés után alkalmassá 
válik az ülések megtartására. 
A másik, ami már elhangzott, hogy az önkormányzat nyert pályázaton egy ilyen 
szavazóberendezést. A technikus kollegák elmondták, hogy ez egy drága 
berendezés, és minden testületi ülés alkalmával szétszedni, leszerelni, 
visszatenni nem szerencsés, mert sérülékeny, és ezt ki akarjuk küszöbölni. 
A Képviselő-testület létszáma valóban csökkent, és sokkal kisebb helyen 
elférünk, de ha olyan testületi ülés van – ami valószínűleg nem sűrűn fog 
előfordulni –, ami nagy számú külső szakértőt venne igénybe, akkor tudjuk 
változtatni a helyszínt arra az egy alkalomra. Nem bezárkózásnak gondolom, 
mert megmértük és nagyjából 20 vendég elhelyezésére lesz lehetőség, ha 
átalakítjuk egy kicsit ezt a tárgyalót. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Egyetértek azzal, amit most polgármester úr 
elmondott, mert beszéltem a szállítókkal, akik a szavazógépet szállítják, és ők 
mondták, hogy nagyon sérülékeny a berendezés, tehát a folyamatos leszerelés 
nem célszerű. Arra szeretném, ha a berendezésnél gondolnának, hogy a normális 
kábelezés az asztaloknál legyen megoldva. 
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Rogán László polgármester: Az átalakításra azért is írunk be ilyen 
előirányzatot, mert valóban olyan átvezetések vannak, amik nem biztonságosak 
és beléjük lehet botlani, ezeken szeretnénk változtatni. Ennek figyelembe 
vételével szeretnénk kialakítani a tárgyalót. 
Nógrádi úr, ez módosító indítvány volt? 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Én majd nemmel fogok szavazni. 
 
Rogán László polgármester: Akkor szeretném felolvasni az első határozati 
javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

392/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri 
Hivatal tárgyalójának átalakítására 2.000 eFt-ot biztosít a 
költségvetési rendelet Fejlesztési céltartalék – Egyéb pályázati 
önrészek terhére. 
 
Felelős : Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

393/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Bölcsőde belső udvari falának rendbetételére 269 eFt-ot biztosít a 
költségvetési rendelet 4. sz. mellékletében szereplő Bölcsődei 
lépcsőfelújítás sora terhére. 
 
Felelős : Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester: Most felteszem szavazásra a rendeletalkotási 
javaslatot: (Felolvassa.) Aki elfogadja, az kérem, szavazzon! 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

14/2010.(X.28.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 14/2010. (X.28.) sz. rendeletét. 

 
 
 

2. Budakalász Város Önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató 
223/2010.(X.26.)számú előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársak! Az előterjesztést 
mindenki megkapta, elolvashatta, nem szeretném ezt részletezni és külön 
felolvasni. Ha bárkinek hozzászólása, véleménye van, az kérem, tegye meg 
most. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot: 
(Felolvassa.) Aki elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

394/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő 
közoktatási intézmények szakértő által tett javaslatokkal kiegészített, 
korrigált alapdokumentumainak elfogadására 
- Telepi Óvoda  IMIP, Házirend 
- Nyitnikék Óvoda  HOP, Házirend 
- Kós Károly ÁMK IMIP  

 225/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
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 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az anyagot 
megkaptuk, elolvastuk. Akinek van észrevétele, hozzászólása, javaslata, az 
kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Három határozati javaslat van előttünk. Az 1. határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Aki elfogadja, az kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

395/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TELEPI 
ÓVODA két alapdokumentumának, a szakértő által javasolt 
módosításokkal 2010. szeptemberében átdolgozott és egységes 
szerkezetbe foglalt, a nevelőtestület által  2010. augusztus 30-án 
elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Intézményi 
Minőségirányítási Programját (IMIP) és Házirendjét (HR) 
jóváhagyja. 
 
Határidő: hatályos 2010. október 27-től 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

396/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
NYITNIKÉK ÓVODA szakértő által javasolt módosításokkal 
átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt, a 
nevelőtestület által  2010. augusztus 30-án elfogadott, legitimációs 
záradékkal ellátott Helyi Óvodai Programját (HOP) és Házirendjét 
(HR) jóváhagyja. 
 
Határidő: hatályos 2010. október 27-től 
Felelős: polgármester 
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Rogán László polgármester: A 3. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
elfogadja, az kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

397/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÓS 
KÁROLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT szakértő 
által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes 
szerkezetbe foglalt, a szakalkalmazottak által  2010. szeptember 13-
án elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Intézményi 
Minőségirányítási Programját (IMIP) jóváhagyja. 
 
Határidő: hatályos 2010. október 27-től 
Felelős: polgármester 

 
 

4. Javaslat a Kós Károly Általános Művelődési Központ 2010/2011. tanévre 
vonatkozó egységes munkatervének és a Kalász Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény I. félévre vonatkozó tantárgyfelosztásának 
fenntartói jóváhagyására 

 227/2010.(X.26.)számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Az anyagot 
megkaptuk, elolvastuk, bárkinek, akinek módosító indítványa, hozzászólása van, 
az kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor felteszem 
szavazásra a határozati javaslatokat. 
Az 1. határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

398/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Általános Művelődési Központ 2010/2011 tanévre vonatkozó 
egységes munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester és az intézményvezetők 
 
 
Rogán László polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

399/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
ÁMK Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011 
tanév I. félévére vonatkozó tantárgyfelosztását jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester és az intézményvezetők 

 
 
 

5. A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolója a 2010. évi 
működéséről 
233/2010.(X.26.)számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megkaptuk az 
előterjesztést, elolvashattuk. Ha bárkinek javaslata, hozzászólása van, az kérem, 
tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs senkinek, akkor felolvasom a 
határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

400/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány határozat mellékletét 
képező beszámolóját a 2010. évi működéséről. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Kegyes Gáborné, a Budakalászi Jóléti Szolgálat 
Alapítvány kuratóriumának elnöke 
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Melléklet 
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6. Javaslat a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi 

észrevételének megvitatására 
224/2010.(X.26. ) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ez egy kicsit hosszú napirendi pont; remélem, 
hogy minden képviselőtársam megkapta, áttanulmányozta, elolvasta. 
 
Tisztelt Képviselőtársaim! Erre a napirendi pontra azért van szükségünk, mert 
tudjuk, hogy 2010. július 6. óta az önkormányzat működésében bizonyos 
zavarok álltak fenn. Ezt a Közigazgatási Hivatal észrevételezte, és az abban az 
időben hozott rendeleteinket, határozatainkat felül kell vizsgálnunk, vissza kell 
vonnunk vagy meg kell erősítenünk. Ezt most szeretnénk megtenni, de mivel az 
anyag terjedelme olyan nagy, hogy egyenként nem tudjuk feltenni – ez több órát 
venne igénybe –, ezért bízom benne, hogy minden képviselőtársam tüzetesen 
elolvasta az anyagot, mert nagyon fontos dolgokról kell most döntenünk. 
 
Megkérem Udvarhelyi Istvánt, hogy ismertesse ezt az előterjesztést. Köszönöm. 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Köszönöm a szót, polgármester úr. 
Amennyiben lehetséges, akkor az előterjesztésben szövegszerűen citált részekre 
nem térnék ki, a határozati javaslatot szeretném ismertetni – az 
előterjesztettekhez képest ebben van néhány módosítás. 
A határozati javaslat három, logikailag egybefüggő egységből áll. Az I. pontban 
a Képviselő-testület arról határoz, hogy elfogadja a Közigazgatási Hivatal 
észrevételét, annak minden jogkövetkezményével. 
 
A II. határozati rész a következőképpen hangzik: 

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

- A 2010. július 22-én meghozott 308-313/2010 (VII.22) 
számú határozatokat; 

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

- A 2010. augusztus 4-én meghozott 320-325/2010 (VIII.4) 
számú határozatát, valamint a 327/2010. (VIII.4.)-329/2010. 
(VIII.4.) számú határozatát; 

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

e) A Képviselő-testület megerősíti a 314/2010. (VII.22.) és a 
326/2010. (VIII.4.) számú határozatait.” 

 

Kollegáim egyeztettek mind a Közigazgatási Hivatallal, mind az Országos 
Választási Irodával annak érdekében, hogy senki ne kérdőjelezhesse meg a 
budakalászi választások legitimitását, ezeket visszavonás nélkül a Képviselő-
testület megerősítheti. 
 
A III. alpontban pedig Budakalász Város Önkormányzata gyakorlatilag 
újraalkotja és a már említett módosítások szerint adott esetben egyedenként 
megváltoztathatja a következő határozatokat – itt 1. ponttól folyamatos 
sorszámozással a legvégéig tart a határozatok felsorolása. 
 
Polgármester úr arra kért, hogy ismertessem az előterjesztés felvezető részét. Ez 
a következőképpen hangzik: 
 
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 



 24 

tartalmáról a Közigazgatási Hivatallal 2010. október 19-én folytatott egyeztetés 
során szereztünk tudomást, amikor is 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 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.” – Eddig a Németh úr által tett bevezető 
beszéd. 
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.” – 
Eddig az aljegyző úr feljegyzése. 
 
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 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 
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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.  
 
Az előterjesztés a továbbiakban felsorolja a július 6-a, tehát Parlagi 
polgármester úr tisztségének megszűnése és 2010. október 3-a között meghozott 
határozatokat. Ezeket szintén nem fogom ismertetni, hiszen bárki részére 
hozzáférhetők, mind a nyílt ülésen, mind a zárt ülésen hozott határozatok. Ezt 
követően van megfogalmazva a határozati javaslat azzal a néhány módosítással, 
amelyeket a bevezetőben említettem. 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Remélem, átérzik a 
súlyát ennek a napirendi pontnak. Mondhatnám azt, hogy ez botrány, de nem 
mondom. Azt gondolom, hogy az inkább szomorú, hogy idáig eljutottunk, és 
bízom benne, hogy többet Budakalászon ilyen nem fordul elő, de azt azért el 
kell mondanom, hogy az önkormányzat vizsgálja, hogy érhette-e kár 
Budakalászt ezáltal, és ha érte kár Budakalászt, akkor kiderüljön, hogy ki által 
érte kár és milyen lépéseket tudunk tenni. 
Mielőtt szavaznánk, kérdezem, hogy valakinek észrevétele, hozzászólása ehhez 
a napirendi ponthoz van-e. Nógrádi úr, parancsoljon! 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Öt-hat pont kapcsán tennék észrevételt. A III/13. 
pont a Berdó csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos határozat, amely arról szól, 
hogy már szeptember végéig rendezni kell bizonyos vízelvezetési problémákat, 
ami nyilván nem történhetett meg addig, és nem volt testületi ülés, ahol forrást 
tudtunk volna hozzárendelni. Tehát azt javaslom, hogy ha a III/13. pontról 
újraszavazunk, akkor ehhez most már rendeljünk hozzá forrást, mert ha nem 
tesszük meg, akkor a következő testületi ülésen megint csak ott fogunk állni, 
hogy már nem nagyon van értelme a csapadékvíz-elvezetés témakörében érdemi 
lépéseket tenni, mert addigra elmossa az ottani útrészeket a víz. Elméletileg a 
pályázati önrészekben maradt pénz, én onnan javasolnék elvenni. Nem 
egyeztettem a pénzügyi osztályvezető asszonnyal ebben a kérdésben, de 1 vagy 
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2 millió forint erre a pontra mindenképpen javasolok az előterjesztés részeként 
megszavaztatni, merthogy ez egy olyan probléma, ami már régről itt lóg a 
fejnünk fölött. 
A következő a III.19. pont. Azért kellett ezt a bizonyos testületi ülést megtartani 
és nagyon gyorsan tárgyalni a következő 250 milliós csomagról, hogy ne 
veszítsük el a lépéselőnyünket. Ez akkor zárt ülés anyaga volt, de azt gondolom, 
most nyugodtan beszélhetünk erről. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ebben vegyesen van zárt és nyílt ülés anyaga. Mivel 
nem tudtuk, hogy lesz-e hozzászólás, akartuk jelezni, hogy amennyiben zárt ülés 
anyagáról van szó, azt zárt ülésen kellene tárgyalni, ha egyéb részletes 
észrevétel van ezzel kapcsolatban. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Alapvetően információkat szeretnék kérni arról, 
hogy hogyan is áll ez a tárgyalássorozat. Akkor születtek bizonyos 
megállapodási javaslatok és felhatalmazások arról, hogy hogyan és miként 
tárgyaljon erről a polgármester úr. Nem tudom, hogy mi történt az elmúlt kettő 
hónapban ezzel kapcsolatban, ezért szeretnék információt kérni arról, hogy a 
Magyar Közút hogyan viszonyul ehhez a dologhoz – akkor több kérdéses pont is 
felvetődött. 
A következő a III/30. pont, amely szerint ebben a kompenzációs csomagban hét 
darab felújítási pontot nevezett meg akkor a Képviselő-testület. Most mindent 
visszavonni és újratárgyalni egy kicsit fölösleges, a 3., 4., 5., 7. pont azt 
gondolom, bárki számára egyértelmű, tehát az Erdőhát utca, a Klisovác utca, az 
orvosi rendelő előtti parkolóhelyek, a Sport utca és a Tanító utca. Tudom, hogy 
egy hónap múlva ezekről újra dönthet a testület, de ami egyértelmű, mert 
többször határozatban fejeztük ki a szándékunkat, hogy ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozni fogunk, azt szerintem fölösleges teljes egészében visszavonni. 
Javaslom tehát ennek a kivételét a visszavonandó határozatok közül, nevesítve 
maradjanak benne ezek a fejlesztési irányok. 
Született egy döntés anno, hogy a Berdó-csatornaberuházás kapcsán elindulunk 
egy pályázaton. Ez azóta okafogyottá vált, ez már a második év, amikor ezt a 
bizonyos csatornapályázatot nem tudjuk beadni; 130 fő már előtakarékoskodik 
és további 30-40 tervezi csatlakozási szándékát. Nem tudom, hogy hogy áll ez a 
dolog. A pályázat visszavonását értem, azt viszont nem értem, hogy ha 
visszavonjuk a pályázatot, akkor a következő két határozat, amelyek szorosan 
ehhez a pályázathoz kapcsolódnak, miért maradnak benne. Ez a III.32., 33. és 
34. pont - ha csak nem írnak ki új pályázatot -, tehát ezek így, egy csomagban 
kerültek akkor elfogadásra. Titkon abban bízom, hogy ezt a pályázatot mégis be 
tudjuk adni, ezzel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni. 
Az utolsóelőtti a 340/2010. határozat, a Duna-parttal kapcsolatos, a gát 
vonaláról szól. Éppen abból volt a probléma, hogy ez a határozat, amivel 
mindenki egyetértett, nem helyesen került át a Helyi Építési Szabályzatba. Tehát 



 28 

most visszavonjuk azt a határozatot, amiért nagyon sokan szót emeltek, és 
küzdöttek érte a Duna-partiak? Az akkori elfogadott határozat az, amit a Duna-
partiak szerettek volna, tehát hogy nem változik a nyomvonal, tehát ennek a 
visszavonását nem értem. 
A módosító határozati javaslatok közül az egyik az óvodával kapcsolatos. Két 
részletben javaslom megszavaztatni azt az előterjesztést, amelyik a 300 millió 
forintos kötvénykibocsátásról szól. Az első részbe javasolom belevenni azt, 
hogy „enyje-bejnye”, a második részben pedig döntsünk a kötvénykibocsátásról; 
nem szerencsés, ha tartalmilag teljesen ellentétes határozattal leszünk 
rákényszerítve arra, hogy saját magunknak ellentmondjunk, tehát a testület 
kinyilvánítja a szándékát, hogy csacskaság volt óvodaberuházásra hitelt 
felvenni, majd mégis megszavazza; azt gondolom, hogy ez nem volt hiba, 
ugyanakkor ha megszavazom a kötvénykibocsátást, akkor saját magamat ítélem 
el ebben a határozatban. 
 
Rogán László polgármester: A Berdó-csatornázás ügyében a hivatalon belül 
már folynak tárgyalások. Nem szeretnénk lemaradni erről a pályázatról, de 
hozott anyagból dolgozunk, és az alakuló ülés óta a hivatalban lévő iratok 
áttekintése során nem volt még mindenre időnk. Már volt egy egyeztetés, hogy 
ha kiírják újra ezt a pályázatot, mindenféleképpen szeretnénk ezen indulni, nincs 
elfelejtve. 
Az óvodával kapcsolatban nincs akadálya annak, hogy a határozati javaslatról 
két részletben szavazzunk. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Én szívem szerint kivenném azt a bizonyos első 
bekezdést, de nyilván azért került bele, mert fontosnak tartja a polgármester úr. 
 
Rogán László polgármester: Én azt gondolom, hogy ez az „ejnye-bejnye” nem 
igazán ejnye-bejnye, hanem aki egy kicsit komolyabban átnézi ezt az anyagot, 
az látja, hogy mindenféleképpen szeretnénk az önkormányzat 
működőképességét fenntartani, a hitelfelvétel dacára, attól függetlenül, hogy az 
óvoda hál’ istennek elkészült, és most már nem arról szól a történet, hogy ki az, 
aki az óvoda helyét esetleg helytelenítette; az előző képviselő-testület elfogadta 
az óvoda helyét, elindult egy folyamat, ami befejeződött, ezt tudomásul kell 
vennünk. 
Mit javasolt még Nógrádi úr? 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A Berdó vízelvezetéséhez keretösszeg 
meghatározása, a III/13. pont. 
 
Rogán László polgármester: Jövő hétre tervezünk egy rendkívüli testületi 
ülést. Ennek keretében gondoltuk ezt megtárgyalni. 
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Dr. Molnár Éva jegyző: Én úgy vettem le ezt az információt, hogy ez 
maradhat, de szeretné a képviselő úr a kiegészítését. Mivel ennek a fedezetét 
nem látjuk, még semmit nem tudunk erről a dologról, azt javaslom, hogy ez 
maradjon, azzal az ígérettel, hogy megvizsgáljuk. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Elméletileg ebből a bizonyos pályázati önrészből, 
amit terveztünk beadni, tizenvalahány millió forint szerepel a költségvetésben, 
tehát a Berdó csatornázási pályázatra elkülönítettünk ennyit, ez ott van, ehhez 
idáig nem nyúltunk hozzá, ebből minden további nélkül le lehet csípni; nem 
tudom, mennyi pénzügyi egyeztetést igényel, de ez a 17 millió forint ott van. 
Akkor vehetem azt ígéretnek, hogy a jövő hét folyamán ez összeggel, nevesítve 
a testület elé kerül? 
 
Rogán László polgármester: Igen, ez így megfelelő. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A következő: információkat szeretnék kérni a III/19. 
ponttal kapcsolatban, a NIF-fel az aktuális állapotról. 
 
Rogán László polgármester: Miután a testület megalakult, az egyik első 
lépésem az volt, hogy Fónagy úrral és titkárságával felvegyem a kapcsolatot; 
kértem, hogy üljünk le egymással tárgyalni. Fónagy úr itt lakik Szentendrén, 
heteken belül tudunk vele személyesen találkozni. Még Németh úr és 
felkérésemre Kaltner úr részt vett egy egyeztetésen, ami után megkértem 
Kaltner urat, hogy ha végre elkezdődhet ez a munka, akkor legyen a 
segítségemre, legyen a szemem, a kezem és a fülem, és segítse a várost abban, 
hogy kapcsolattartóként a munkákat koordinálja. Kaltner úr nekem naponta 
jelzi, ha történik valami, megvan a kapcsolat, úgyhogy ezt a dolgot 
mindenféleképpen el tudjuk indítani. Fónagy úr azt mondta nekünk a telefonos 
beszélgetésünk során, hogy mindenféleképpen segíti az önkormányzatot abban, 
hogy a szerződés teljesítése megvalósuljon. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Konkrétan az érdekelne, hogy saját kezelésbe kell-e 
vonnunk a felüljárót. 
 
Rogán László polgármester: Ez nem került szóba még. Erről szólt az akkor ön 
által felvetett dolog, de ez még nem került szóba. Az új testület felállása óta 
rövid idő alatt annyi minden zúdult a nyakunkba a három hónapos, elég furcsa 
helyzet kapcsán, hogy nem könnyű most bent a hivatalban a munka. Ezt csak 
halkan jegyzem meg. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A III/30. pontban tételesen fel van sorolva a 
következő 250 milliós csomag kapcsán hét tétel. Ezek közül több egyértelmű és 
vitathatatlan. 
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Rogán László polgármester: Ezt úgy fogadjuk el, képviselő úr, ahogy 
beterjesztettük, nem szeretnék most ezen a csomagon változtatni, nehogy a 
tárgyalásainkat gyengítse. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A következő a gát problematikája. 
 
Rogán László polgármester: Ezt a HÉSZ-ünk tartalmazza. El kell mondanom 
– és ez nemcsak az én személyes véleményem, hanem ahogy egyeztettem, még a 
régi bizottsági elnök úrnak is ez volt a véleménye –, hogy ez a HÉSZ most így 
elfogadásra nem alkalmas. Nekünk, az új testületnek kötelességünk a HÉSZ-t 
újra átnézni, a hivatalon belül is szeretnénk a főépítész asszonnyal 
egyeztetéseket folytatni. Ennek az útnak az elején vagyunk, és az a véleményem, 
hogy a HÉSZ-ünk idén semmiképpen nem kerül elfogadásra, nem tudjuk olyan 
állapotba hozni, hogy elfogadjuk. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez nem HÉSZ, hanem volt egy határozat, amit a 
Duna-partiak kértek és most visszavonjuk. 
 
Rogán László polgármester: Szeretném a Duna-partiakat bevonni ebbe az 
egyeztetési folyamatba. Volt egy lakossági fórum, ami elég furcsára sikeredett 
itt az utolsó időszakban. Azt kérte tőlem Pártai Lucia mint a Duna-partért 
Egyesület egyik alelnöke vagy prominens tagja, hogy szeretne az őket érintő 
dolgokban részt venni, és erre ígéretet tettem; azt is megígértem neki, hogy mint 
környezetvédelmi tanácsadó a bizottsági üléseken részt vehet, ahol elmondhatja 
a Duna-partiak véleményét is. 
 
Németh Antal képviselő: Mivel az előterjesztésben több helyen nevesítve 
vagyok és Udvarhelyi úr felolvasta azt is, amit az alakuló ülésen elmondtam, 
néhány megjegyzést tennem kell. 
Az első az a hivatkozás, ami a szeptember 20-án érkezett, nevemre szóló 
közigazgatási hivatali levélben van; itt van a pecsét rajta, nekem van címezve, 
de Nagy Zsoltnak szignálták ki. Ebben a levélben az szerepel, hogy kéri a 
törvényességi észrevétel alapján az alpolgármester urat, hogy 15 napon belül 
tűzze napirendre azokat a témákat, amik indokoltak. A mellékelt törvényességi 
észrevételről szóló levélkében tételesen felsorolja valóban a Közigazgatási 
Hivatal a dátumokat, és a július 22-ei, a július 29-ei, valamint az augusztus 4-ei 
rendkívüli testületi ülések megtartását törvénysértőnek nevezi. Ebben a 
levélkében 5 napon belül vár tőlem döntési észrevételt. Ez 20-án érkezett. 
A másik levélke 24-én, pénteki napon, kézbesítve jött hozzám, ami teljesen 
azonos az előzővel, szinte nem is cserélte ki a gépén, még a sorkiosztás és 
minden egyéb ugyanaz, csak a „15 napon belül” részt törölte, azt írta be helyette, 
hogy „2010. szeptember 30-ig”, és ehhez is odaírta, hogy „5 napon belül várom 
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döntéséről szíves értesítését”. Az érdekesség az, hogy ebben szövegszerűen 
teljes egészében ugyanazt a törvényességi észrevételt csatolja, de érdekes módon 
itt kihagy a testületi ülésekre vonatkozóan dátumokat, és csak a július 20-án kelt 
meghívót és a július 22-ére összehívott rendkívüli testületi ülés megtartását 
nevezi törvénysértőnek. 
Az alakuló ülésen elmondtam azt – és itt nem is akarom megismételni –, hogy 
amikor a második levél megérkezett, 5 napon belül elektronikus úton és levél 
formájában is tájékoztattam az irodavezető asszonyt arról a döntésemről, amit 
fel is olvastam és itt Udvarhelyi úr megismételt. Úgy gondolom, hogy a 
Közigazgatási Hivatal, amelyik szeptember 1-jén visszakapta azokat a 
hatásköröket, amelyeket a jogszabály addig felfüggesztett, amíg Államigazgatási 
Hivatal volt, nem tett eleget a törvényességi feltételekben a lehetőségeinek. Épp 
ezért neveztem úgy a levelemben, hogy törvényességi aggályaim vannak a 
hivatal eljárását illetően. 
Elmondtam a bizottsági ülésen, hogy részben koromnál fogva, részben vezetői 
múltamból adódóan végigéltem néhány átfogó törvényességi észrevételt - hisz’ a 
Fővárosi Önkormányzathoz tartoztam 15 éven keresztül - és célvizsgálatokat is. 
Ezek a megjegyzések, amelyek hozzánk eljutottak, nem elégítik ki véleményem 
szerint a törvényességi feltételeket, és ezért nem is hívtam össze testületi ülést. 
Ez az észrevételező levél - alá is húztam a kollegák felé - úgy fogalmazza meg a 
törvényességi észrevételt, hogy: „a rendelkezésünkre álló ítéletekből 
álláspontunk szerint megállapítható…”. Én mint egyszerű földi halandó nem 
tudhatom, hogy egy törvényességi felügyeletnek milyen ítéletek vannak a 
kezében, ezt kellékezés nélkül küldte ide, ezért visszautasítottam azt a 
lehetőséget, hogy egy ilyen törvényességi észrevétel alapján testületi ülést hívjak 
össze, ahol ott állok a képviselőimmel szemben, és nem tudok választ adni 
azokra a kérdésekre, hogy mi alapján és hogy hozta ezt a törvényességi 
észrevételt. Elutasítottam ezt a dolgot, mert úgy gondolom, nem is tett kísérletet 
a törvényességet felügyelő Közigazgatási Hivatal arra, hogy ez alatt az egy 
hónap alatt, amióta visszakapta a jogkörét, akár egy olyan helyszíni 
célvizsgálatot lefolytasson, melynek során tisztázhatta volna személy szerint a 
képviselő urakkal is azokat a kérdéseket, amik elhangzottak volna egy általam 
netán összehívott testületi ülésen. Épp ezért ma is fenntartom az aggályaimat a 
törvényességi észrevétellel kapcsolatban, és itt a képviselőtársaimmal – 
előzetesen beszéltünk erről – nem kívánunk részt venni ennek a napirendi 
pontnak a szavazásában. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm a Németh úr által elmondottakat. 
Többször hivatkozik rá, hogy a koránál fogva sok mindent megélt. Én egy picit 
fiatalabb vagyok. Csak azt nem értem ebben az egész okfejtésben, amikor azt 
mondja Németh úr, hogy az ön véleménye szerint a Közigazgatási Hivatal 
jogszerűtlenül járt el. Én meg azt gondolom, hogy a Közigazgatási Hivatalban 
jogászok ülnek, ez az én véleményem. 
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Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Én is megdöbbenéssel hallottam az előbbi 
hozzászólást. A kalászi önkormányzatiság történetében teljesen példa nélküli az 
az elmúlt két-három hónap, illetőleg az elmúlt két-három hónap sorozatos és 
következetes törvénysértései, amelyben az önkormányzat akkori vezetése, 
illetőleg a testület tagjainak többsége részt vett, és egészen felháborító az a 
hozzáállás, ami ma is jellemzi ezzel kapcsolatban a résztvevőket. Lehet azt 
magyarázni, hogy kinek mi az álláspontja; én úgy gondolom – és ezt 
alpolgármesterként Németh úrnak is tudnia kellene –, hogy a törvényességi 
felügyeleti jogkört gyakorló szerv határozatát nincsen joga felülbírálni; lehet, 
hogy nem ért vele egyet, de teljesítenie kell az abban foglaltakat. Egy egyszerű 
munkaviszonyban is úgy néz ki, hogy a munkáltató törvényes utasításait a 
munkavállaló betartja és annak megfelelően dolgozik; jól néznénk ki, ha nem 
mellérendeltségi viszonyban lévőknél a lejjebb rendelt támasztana feltételeket és 
ő határozná meg a munkáltatója részére, hogy milyen feladatot kívánna, szeretne 
milyen munkabérezés mellett elvégezni. Az teljesen nonszensz, hogy egy 
törvényességi felügyeleti jogkört ellátó szerv határozatát megkérdőjelezi, 
illetőleg annak nem tesz eleget, ez egy nagyon súlyos törvénysértés. 
Arról nem is beszélve, hogy ez nem ad magyarázatot arra, hogy hogyan 
történhetett meg, hogy hivatalos iratokat eltüntettek, visszatartottak, 
információkat a képviselőktől visszatartottak és a testülettel két-három hónapig 
az önkormányzatot törvénytelenségben tartották. Ennek egyébként Nógrádi úr is 
a részese volt, úgyhogy annak azért örültem volna, ha a hozzászólásában kifejti, 
hogy mit gondol az elmúlt két-három hónapról. Én úgy gondolom, ez olyan 
súlyos törvénysértés, hogy aki, ha nem is szándékosan, hanem gondatlanságból, 
de részese volt ennek, az elnézést kérhetne, hiszen rengeteg feladatot és 
problémát hagytak a mostani testületnek, amivel meg kell birkóznunk, ennek a 
következményeit nekünk kell megélni, illetőleg ezzel kapcsolatban reagálni. 
Arra én is visszatérek, amit a polgármester úr említett, hogy ennek az ügynek 
nyilvánvalóan lesz folytatása, Németh úrnak is lesz arra lehetősége, hogy más 
fórumok előtt kifejtse az álláspontját vagy védekezését, ezt mindenképpen 
vizsgálnunk kell, és ha törvénysértések voltak, a megfelelő fórumok előtt el 
fogunk járni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nagyon hangzatos volt, amit Krepárt úr itt 
elmondott, csak éppen azt felejti el elmondani, hogy ha megnézi az ember az 
önkormányzati törvényt, akkor látja, hogy véleményezési és hozzászólási joga 
van a megszólítottnak, és arra a Közigazgatási Hivatalnak vagy válaszolni kell, 
vagy pedig az Alkotmánybíróságnál vagy bíróságnál kérheti a felülvizsgálatát a 
határozatának. 
Amit viszont el szeretnék mondani – és itt nem akarok senkit vádolni –, az az, 
hogy személyiségi jogokat sértett vagy a hivatal, vagy mások, nem lehet 
pontosan tudni; ha névre szóló levél érkezik valakihez, akkor azt a levelet nem 
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bontjuk föl, hanem odaadjuk a címzettnek, ráadásul nem másnak fogjuk 
kiszignálni, hanem a címzettnek szignáljuk ki, és egészen addig, amíg a címzett 
nem adott felhatalmazást arra, hogy másoknak a tudomására hozzák annak 
tartalmát, személyiségi jogokat sért a dolog. Főképp úgy sért személyiségi 
jogokat, hogy azokat a leveleket, amelyek ennek a paksamétának a mellékletei 
voltak és a képviselőknek szóló levelek voltak, előbb kapta meg a nem is tudom, 
melyik társaság, akik körözték e-mailben a másolatát ennek, minthogy 
egyáltalán a címzett megkapta volna. Itt vannak a törvénysértések, itt kéne 
felelősségre vonás. Ez valószínűleg a Közigazgatási Hivatal, vagy ha nem, 
akkor pedig az itteni hivatal kiszivárogtatása volt, amit én nagyon elítélek, mert 
személyiségi jogokat sért, hogy a Balogh Csaba képviselőnek címzett levél 
kering az interneten előbb, minthogy őneki kézbesítették volna azt a levelet. Ezt 
magyarázza meg akár az alpolgármester úr, akár a polgármester úr, hogy hogyan 
fordulhat elő.  
Ezért úgy tekintjük ezt az egész napirendet, mint egy színjátékot annak 
bemutatására, hogy: „lám, milyen törvénytelenségek születtek a régi 
polgármester működése alatt, mi bezzeg betartjuk a törvényeket”. Mi ebben a 
színjátékban nem kívánunk részt venni, és ezért a szavazásban sem veszünk 
részt. 
 
Rogán László polgármester: Novotny úr, amit ön mondott, hogy a hivatal 
kiszivárogtat bizonyos információkat… (Dr. Novotny László: Mondom, hogy 
vagy a hivatal, vagy a Közigazgatási Hivatal – valahonnan kiszivárognak.) 
Nem, a hivatal nem szivárogtat ki semmilyen információt; a hivatalnak van egy 
ügykezelése, az gondolom, hogy teszi a dolgát. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Teljesen általánosságban az ügykezelésről. Ez egy 
önkormányzat, egy közigazgatási szerv, amiben dolgozunk, nincsenek 
magánlevelezések. Ezt az alpolgármester úr is és úgy hiszem, Novotny 
képviselő úr is nagyon jól tudja. Magánlevelezés az, ha én a lakcímemre kapok 
valamit, és ha ott felbontom a más nevére szóló levelet, az valóban nem 
ildomos, de nálunk ilyen nincs. Ha végiggondolják, például amik a nevemre 
érkeznek, ha én azt mind eltitkolnám és nem adnám oda, akkor Budakalász 
működése megállna, hiszen 80%-ban név szerint kapom a leveleket. Olyan 
nincs, hogy nem adom oda, ennek egy iktatási rendszere van, aki ide ír, az 
hivatalos iratot ír, tehát olyan nincs, hogy az nem kerül be egy iktatási 
rendszerbe, olyan nincs, hogy az eredeti példányok eltűnnek, olyan nincs, hogy 
az iktatórendszerben nem találjuk meg ezeket a dolgokat. Ezt ön is nagyon jól 
tudja, hiszen itt volt képviselő. Volt olyan, hogy az ön nevére is jött valami; azt 
odaadtuk, nem kezeltük úgy, hogy sosem bontjuk fel és elrakjuk örökre. Hát 
hogy tetszik ezt gondolni? Ez egy közigazgatási szerv, ahova ha beérkezik 
valami név szerint - a nevemre, a polgármester nevére, az alpolgármester nevére 
-, azzal kapcsolatban intézkedni kell.  
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Bizonyos akták nem biztos, hogy ott voltak nyilvántartva az illető nevén, tehát 
nem mindent a polgármester tart a nevén és aktázik, hanem lehet, hogy az Orosz 
György nevén van, vagy Udvarhelyi nevén van, vagy az aljegyző úr nevén van, 
és abba kell majd beletenni. Ez jelenti néha azt is, hogy a polgármester úr intézi, 
ha akarja, jelenti azt is, hogy az illető hivatal intézi, nyilván ha szükségét érzi. 
Ezt csak az iktatási rendszerről mondom. (Dr. Novotny László: Éppen önmagát 
cáfolta meg azzal, hogy az énnekem…) 
 
Rogán László polgármester: Novotny úr, ez parttalan vitává fog válni. A 
hozzászólásokat az SZMSZ-ünk szabályozza; Novotny úr még egyszer 
hozzászólhat, ha úgy gondolja, csak azt kérem, hogy szókérés alapján. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Tehát éppen önmagát cáfolta meg. Ami ide 
érkezett nekem a hivatalba, azt tényleg én megkaptam, felbontás nélkül. Mindig 
megkérdeztem, ha az hivatalos volt, hogy iktatták-e, kapott-e másolatot belőle a 
hivatal, és ha nem, akkor iktattattam a hivatalban. De névre szóló levelet nem 
bontanak föl, Amerikában például ezért millió dolláros kártérítéseket fizetnek a 
cégek. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Még egyszer elmondom, ez egy közigazgatási szerv, 
itt nincs magánlevelezés, itt az iratokat iktatni kell, itt az iratoknak egy 
ügymenetben sorsa van, ezzel foglalkozni kell. Itt nincs se kiszivárogtatás, se 
ilyen, se olyan, azt oda kell adni az ügyintézőnek, aki ezzel foglalkozik. Nem 
tudok erről többet mondani, ez egy jogszabály. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Csak egy gondolat Krepárt úrnak. Ha bármikor az 
aktuális polgármester aláírással kiküld egy meghívót, én arra el fogok menni, 
arra esküdtem föl, hogy ha összehívnak egy ülést, ott leszek. Ott voltam három 
évvel ezelőtt azokon az üléseken, amelyek határozatképtelenek voltak, ott 
voltam azokon az üléseken, amelyeket Jármai úr hívott utána össze, és ott 
voltam ezeken az üléseken is, nem gondolom úgy, hogy egy pici esélyt is adjak 
arra, hogy mondjuk az én szavazatomon múljon később, hogy bármilyen óvoda- 
vagy fontos beruházás ne történjen meg. Hozzászólásának pikantériája pedig az, 
hogy tőlem elvárja a bocsánatkérést, miközben volt olyan az ön által felsorolt 
ülések között, amikor éppen az ön elnök asszonya mellett ültem, tehát akkor 
egyszerre kérjünk majd bocsánatot Ercsényi képviselő asszonnyal. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Más leülni egy ülésen, aminek ráadásul az elején ki 
is nyilvánítottuk, hogy nem tartjuk legitimnek. Lehet, hogy volt egyszer 
véletlenül egy szavazás, amikor az ember automatikusan feltette a kezét, ilyen 
elképzelhető, de előtte ki lett nyilvánítva a testületi ülésen, hogy azt mi 
egyértelműen törvénytelennek tartjuk. 
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Persze megértem, mert tényleg nagy bajban vannak abból a szempontból, hogy 
meg kell magyarázni a megmagyarázhatatlant, tehát itt azért nemcsak a 
törvényességi észrevételről van szó. A törvényességi észrevételhez már egy 
olyan súlyú helyzetben kellett eljutni, amikor már törvényességi észrevételben 
kellett felhívni a figyelmét az előző testületnek, az előző polgármesternek és az 
alpolgármesternek, hogy a testület törvénytelenül működik. Előtte azért volt 
több jogi vélemény, úgy tudom, volt jegyzői vélemény, nagyon sok vélemény 
volt, ami egyértelműen meghatározta azt, hogy az a testület törvénytelenül 
működik és a polgármester jogtalanul tölti be a tisztségét 2010. július 6. után. 
Erről az adott törvény elég egyértelműen rendelkezik, hogy ha valakit jogerősen 
elítélnek, egy polgármesteri tisztséget betöltő embert bűncselekmény miatt, 
akkor automatikusan megszűnik a tisztsége. Ezek után lehet magyarázni, hogy 
mi hogy volt iktatva, ki mit kapott meg, milyen betűtípussal írták azt a 
feljegyzést, ezt ki írta alá, azt hogy írta alá.  
Egyébként Krepárt Tamás azon a testületi ülésen, még júliusban, elég 
határozottan elmondta, jogszabályra hivatkozva, hogy az a testület így, ebben a 
formában törvénytelenül működik. Itt azt látom, hogy a gombhoz akarják varrni 
a kabátot, van egy helyzet, ami megtörtént, próbáljunk valamilyen sztorit 
kitalálni mögé, és magyarázzuk meg a helyzetet. Ezt nem lehet megmagyarázni. 
Azt kellene legalább figyelembe venni, hogy véget ért a választási kampány, 
ebben sem pro, sem kontra érdek nem lehet. Egy érdek lehet: az önkormányzat 
működését rendbe tenni. Ezt viszont csak egyféleképpen lehet: ha ezt a múltat 
valamilyen szinten tisztázzuk. Én azt várom el önöktől, hogy ehhez a segítséget 
adják meg – nem nekünk, hanem az önkormányzatnak –, és arra a felelősségre 
kellene gondolni, amit vállaltak, amikor annak idején letették az esküt, ami a 
település lakosai felé van, nem pedig elmenni mindenféle kis jogi csűrés-
csavarásba. 
 
Rogán László polgármester: Ezt a napirendi pontot kiveséztük elég rendesen. 
Megkérem Udvarhelyi urat, hogy segítsen nekünk felolvasni a határozati 
javaslatokat, mert így gyorsabb lesz. 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Akkor Nógrádi úr a módosító javaslatait 
mondja el. 
 
Rogán László polgármester: Amit Nógrádi úr elmondott, azt megbeszéltük 
most, kivéve az óvodát. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Történt-e kifizetés annak a bizonyos cégnek, akit 
megbíztunk a pályázathoz kapcsolódó terv elkészítésével? Mert most 
visszavonjuk azt, hogy indulunk a pályázaton, de a következő két határozatban 
megerősítjük, hogy megbízunk egy céget a pályázati anyag elkészítésével. 
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Dr. Udvarhelyi István előkészítő: A pályázat beadási határidejét kitolták. A 
pályázati részvételünket megerősítjük, ellenben a pályázatíró céggel a 
szerződéskötést egyelőre nem erőltetjük, hanem megpróbáljuk először megfelelő 
formába hozni ezt a pályázati anyagot, mert jelenleg ezen is dolgoznunk kell, 
aztán az év végéig meghosszabbított határidőig - adott esetben valamely más 
szervvel együttműködve - mindent megteszünk, hogy a csatornázási pályázat 
beadására sor kerülhessen. Ez így korrekt. Olyan elemek vannak egyébként 
benne, amiket nem feltétlenül tartunk szerencsésnek, ezért nem javasolja az 
előterjesztő a szerződéskötést. 
 
Rogán László polgármester: Akkor szavazzunk először a módosítóról, amit 
Nógrádi úr tett. 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Nógrádi úr módosító javaslata az volt, hogy 
a III/7. pontban az a bizonyos előzmény, amelyik úgy kezdődik, hogy a 
Képviselő-testület újból megtárgyalta a kötvénykibocsátást, legyen III/7/a) 
határozat, és „A Képviselő-testület kizárólag a fentiekre tekintettel úgy határoz, 
hogy jogelődje döntése nyomán…” kezdetű mondat lesz a 7/b) pont. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az én módosító indítványom nem az, hogy kettőbe 
vegyük, hanem ez egy önálló szavazás lenne. Tehát nem arról kérek szavazni, 
hogy most így szavazzunk, hanem az egyik határozati javaslat ez, a másik 
határozati javaslat pedig az. 
 
Rogán László polgármester: Ezt mondta Udvarhelyi úr, én így értelmeztem. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nem, nem. 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Amit én mondtam, az arról szólt, hogy ez a 
határozat változatlan tartalommal marad, csak van, aki nem tudja támogatni az 
a) részét és nyilván támogatni szeretné a b)-t, de egyben nem tudja, tehát külön 
szedjük, lesz egy 7/a) része, hogy a Képviselő-testület újból megtárgyalta, és 
lesz egy 7/b) rész, ami arról szól, hogy „A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 
jogelődje döntése nyomán…”. Tehát ez arra vonatkozik, ha jól értettük a 
képviselő úr javaslatát, hogy két külön rész legyen. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ha a testület azt mondja, hogy nem, akkor nem 
szavazza meg ezt két részben, hanem csak egy részben. 
Az én előterjesztésem az, hogy a III/7.a)-ról szavazzunk mint módosító 
indítványról, a következő a III/7.b), és ha egyiket sem támogatja a testület, akkor 
az eredeti határozati javaslatról lehet dönteni. 
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Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Ez így egy kicsit bonyolulttá vált, képviselő 
úr, muszáj valahogy megfogalmazni a módosító javaslat lényegét. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A módosító javaslatomat módosítom. Az első 
határozati javaslatom az, hogy: „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.” Erről kérek szavazást. 
A második határozati javaslatom „A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 
jogelődje döntése nyomán…” kezdetű rész. 
 
Rogán László polgármester: Akkor kérem, hogy az első bekezdésről külön 
szavazzunk. Aki elfogadja Nógrádi úr módosító indítványát, az kérem, 
szavazzon! (0) Ellene? (1) Tartózkodás? (10) 
A második módosító javaslatról kérek szavazást. Aki elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (1) Ellene? (1) Tartózkodás? (9) 
Aki elfogadja az eredeti határozati javaslatot, az kérem, szavazzon! (6) Ellene? 
(4) Tartózkodás? (1) 
Most az előterjesztésben levő határozati javaslatokról kérek szavazást. 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: Az I. pont: (Felolvassa.) Ez az első 
határozati részjavaslat.  
 
Rogán László polgármester: Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

401/2010. (X.26.) Kt. határozat 
I. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. 
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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.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: A II. határozati javaslat: (Felolvassa.)  
 
Rogán László polgármester: Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

402/2010. (X.26.) Kt. határozat 
II.a) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy visszavonja alábbi 
sorszámú határozatait: 

- A 2010. július 22-én meghozott 308-313/2010 (VII.22) 

számú határozatokat; 

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

számú határozatokat; 

- A 2010. augusztus 4-én meghozott 320-325/2010 (VIII.4) 

számú határozatát, valamint a 327/2010. (VIII.4.)-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; 
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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. 

e) A Képviselő-testület megerősíti a 314/2010. (VII.22.) és a 
326/2010. (VIII.4.) számú határozatait. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Dr. Udvarhelyi István előkészítő: A III. pedig: „Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. július 6. és 2010. 
október 3. között törvénysértően meghozott határozatokat, és az alábbi döntést 
hozza:” – itt III.1.-től felsorolás következik, amely részben módosítja, részben 
változatlan tartalommal fogadja el a korábban meghozott határozatokat. 
 
Rogán László polgármester: Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

403/2010. (X.26.) Kt. határozat 
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 
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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.  
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. 
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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 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. 
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 
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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/8. 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/9. 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 
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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. 
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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 

 
III/10. 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/11. 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/12. 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 
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végéig ezeknek az ingatlanoknak a védelmét és a közutak 
biztonságos közlekedését átmenetileg oldja meg. 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/13. 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/14. 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:   Rogán László polgármester 

 
 

III/15. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a térfigyelő rendszer hatékonyabb használatához 
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szükséges közvilágítás-korszerűsítést az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébe betervezi. 

Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/16. 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/17. 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/18. 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 határoz, 
hogy az Önkormányzat részéről megnyilatkozó, engedélyt kiadó 
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szervek és tisztségviselők ezt az álláspontot kötelesek képviselni az 
elkerülő út vonatkozásában. 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
III/19. 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 
Zrt.-t (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) hirdeti ki nyertesének. A 
kivitelezés összege:  

1. rész: Bútorok, textilek: nettó 11.644.576,-

Ft+ÁFA kivitelezési összeggel,  

2. 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:  

3. rész: Háztartási eszközök: nettó 4.901.256,-

Ft+ÁFA kivitelezési összeggel,  

4. rész: Műszaki berendezések: nettó 3.332.700,-

Ft+ÁFA kivitelezési összeggel. 

Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

III/20. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyitnikék Óvoda 2010/2011. nevelési évre vonatkozó munkatervét 
jóváhagyja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 
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III/21. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Telepi Óvoda 2010/2011. nevelési évre vonatkozó munkatervét 
jóváhagyja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 

 
III/22. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kalász Suli Általános Iskola 2010/2011. tanévre vonatkozó 
munkatervét jóváhagyja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és az intézményvezető 

 
III/23. 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/24. 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/25. 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/26. 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/27. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2011. évi óvodai-iskolai beiratkozások idejét az alábbiak szerint 
határozza és hirdeti meg: 
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 az óvodai és általános iskolai beiratkozások 2011. 
április 18-19-én 7-17 óra között kerülnek 
megszervezésre. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester és intézményvezetők 
 
III/28. 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 

 

III/29. 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/30. 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/31. 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 
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része. A beruházás tervezett költsége: min. 250 MFt, mely nem 
terheli az önkormányzat költségvetését. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/32. 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/33. 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: Rogán László polgármester 

 

 

III/34. 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/35. 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-, + 
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Áfa összegben, melyet a 2010. évi intézményi beruházási tartalék 
terhére biztosít. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III/36. 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/37. 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/38. 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 

 
III/39. 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: 



 52 

-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/40. 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 
 
III/41. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a településen a külterületi és belterületi, az 
önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi 
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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/42. 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/43. 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/44. 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/45. 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 
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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/46. 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: Rogán László polgármester 

 
III/47. 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/48.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/49. 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/50. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alábbi személy kitüntetésére tesz javaslatot a Pest Megyei 
Közgyűlés által adományozható címek és kitüntetések tekintetében: 
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Arany János Pedagógiai Díj 
   Hlavacsekné Kürtösi Mónika zenetanár 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rogán László polgármester 

 

III/51. 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 
 
III/52. 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/53. 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/54. 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/55. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, a budakalászi 3556/3 hrsz.-ú, 
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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 

 
III/56. 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: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Tíz perc szünetet rendelek el. 
 
 

(Szünet: 18.36-18.48) 
 
 

7. Javaslat a BMSE kézilabda szakosztályának pénzügyi támogatására  
 226/2010.(X.26.)számú előterjesztés 
 Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
    Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Valamennyien 
megkaptuk az anyagot, egy megjegyzést szeretnék hozzátenni. Szerencsétlen az 
a helyzet, ami a két csapatunk között van, és szerencsétlen volt az a döntés, amit 
a nyáron meghoztunk; erőszakkal nem tudjuk és nem is kényszeríthetjük arra a 
Budakalászon működő egyesületeket, hogy fúzióra lépjenek, bármi oknál fogva. 
Azt megtehetjük persze, hogy támogatjuk őket, vagy nem támogatjuk, ez a saját 
döntésünk, hogy anyagilag támogatjuk őket közpénzzel, vagy pedig 
kontingenssel, de ne büntessünk azért egyetlenegy Budakalászon játszó, 
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budakalászi csapatban sportoló gyermeket, felnőttet sem, mert mondjuk a mi 
elvárásainknak nem tudnak teljes egészében megfelelni. 
Miután egyeztettem a BMSE kézilabda szakosztályának vezetőjével, arra kérem 
a tisztelt testületet, hogy az általam előterjesztett határozati javaslatot szavazza 
meg, mert ha ezt nem tesszük, akkor a csapat működése ebben az évben teljesen 
ellehetetlenül. Most hitelben használják a Sportcsarnokot. Kiszámoltuk azt az 
összeget, amivel ebben az évben tudnák folytatni az edzéseiket, mérkőzéseiket, 
úgyhogy kérem, hogy ezt a javaslatomat támogassák. 
 
Tolonics István képviselő: Mi itt a fő probléma? Mert itt hallottunk már 
mindenfélét. Valóban az lenne szerencsés, hogy egy csapat működjön. De mi az, 
ami ezt kiváltotta - ami a nyilvánosságra -, mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás? 
 
Rogán László polgármester: Itt minden a nyilvánosságra tartozik. Tudjuk, 
hogy Budakalászon nagyon régóta működik a kézilabda. Régebben egy 
szakosztályként működtek, utána különböző személyi problémák miatt az egyik 
csapat betagozódott a BMSE-be – a BMSE volt az, aki a futballt képviselte 
Budakalászon –, és itt nagyon sok budakalászi gyerek sportol. Tettünk 
kísérleteket arra, hogy őket egy csapatban tudjuk támogatni, de erre egyelőre 
nem nyílt lehetőség. A testület elfogadott egy olyan döntést a nyár folyamán, 
hogy az egyik csapatot támogatja, a másik pénz nélkül maradt, és ez nem 
tisztességes helyzet. Az a közel 80 budakalászi gyermek, felnőtt, aki most ott 
van, mit csináljon? Ezért gondoltam, hogy ezt meg kellene támogatni. Persze a 
későbbiekben az integrációnak helye lenne, de nem erőszakkal. Ha ők nem 
akarnak egyesülni, akkor, bár én vagy bárki más közülünk lépéseket tehetünk 
abba az irányba, hogy egyesüljenek, de ezt nem kényszeríthetjük ki. Akik a 
BMSE-ben játszanak, azok nagy része budakalászi, nem lehet őket sújtani azért, 
mert nekünk mások az elképzeléseink. Bízom benne, hogy józan ésszel ezt a 
kérdést tudjuk kezelni. Kértem is a kolleganőmet, hogy jövő hétre a 
Budakalászon működő egyesületekkel és a Sportcsarnok vezetésével hozzunk 
össze egy egyeztetést, üljünk le, nézzünk a jövőbe, de erőszakot nem szeretnék 
alkalmazni. 
 
Kérem, szavazzunk erről a javaslatról. (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

404/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Munkás Sport Egyesület kézilabda szakosztálya részére a 2010. 
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augusztus 1-jétől 2010. december 31-ig terjedő időszakra 1 378 300 
Ft működési támogatást biztosít. A támogatás összegéből 1 165 000 
Ft a Kalászi Sportcsarnok terembérleti díjára fordítandó, ennek 
fedezetét Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendeletének 7. sz. mellékletében szereplő „Egyéb pályázati 
önrészek” keret terhére biztosítja. Továbbá a BMSE kézilabda 
szakosztály önkormányzat felé fennálló 213 300 Ft visszafizetési 
kötelezettségét, tartozását a Képviselő-testület elengedi.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás 
szabályozott folyósítására. 
 
Határidő: 2010. november 2. 
Felelős: polgármester 

 
 
Krunity Péter képviselő: Ez kinek a tartozása? A kézilabdások tartozása, vagy 
a BMSE tartozása? Csak a szakosztály tartozása? 
 
Rogán László polgármester: A szakosztályé. Az volt a határozat annak idején, 
hogy amennyiben nem kerül az összeg befizetésre, akkor levonjuk a 
futballcsapattól. Nem szeretném, ha a levonnánk a futballcsapattól ezt az 
összeget a kézilabda szakosztály tartozása miatt, azért kértem ezt. 
 
 
 

8. I. Javaslat Budakalász Város Képviselő-testületének állásfoglalására a 

Budakalász 0131/7, 0131/8  és  0137/16 hrsz.-ú zártkerti és külterületi 

ingatlanok más célú hasznosításának engedélyezésének ügyében 

II. Javaslat Szentendre nyugati tehermentesítő út környezetvédelmi 

engedélyezési eljárásának ügyében   

 234/2010.(X.26.)számú előterjesztés 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 
 
I. Javaslat Budakalász Város Képviselő testületének állásfoglalására a 
Budakalász 0131/7, 0131/8 és 0137/16 hrsz.-ú zártkerti és külterületi 
ingatlanok más célú hasznosításának engedélyezésének ügyében 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A bizottságok 
megtárgyalták, egyhangúlag támogatták a határozati javaslatot. Ha nincs 
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hozzászólás, észrevétel (Senki sem jelentkezik.), akkor felolvasom az 1. számú 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

405/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megerősíti azon szándékát, mely szerint a 1108. jelű összekötő út 
Budakalász elkerülő szakaszának megépítését támogatja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Van egy kérdésem a 2. számú határozati javaslattal 
kapcsolatban, illetve a bizottság véleményét szeretném kikérni. Itt van egy olyan 
körforgalom, ami a korábbi tervekben nem szerepel. Ez mikor került bele ebbe 
az elkerülő út változatba? Két érintett telek van, amelyeknek a körforgalomhoz 
való kapcsolatát nem nagyon értem. Azt tudom, hogy az úttervezők szeretnek 
mindenhova utat építeni, mindent mindennel összekötni, és ha van három 
irányba körforgalom-kivezetés, akkor egy negyedik irányt is praktikus, de hogy 
ettől a kivezetéstől miért kell még 40-50 méterre két természetvédelmi területről 
levenni a helyi védettséget, azt nem értem, hiszen ez az út nyomvonalát nem 
befolyásolja. (A projektoron kivetített térképen bemutatja.) Ennek az útnak 
alapvetően nem látom a közlekedésszervezési funkcióját. Az elkerülő út metszi 
azt a földutat, amelynek forgalmát majd össze kellene gyűjteni, tehát ennek a 
leágazásnak egyetlenegy feladata lehet: föltárni ezt a jelenleg helyi védettség alá 
tartozó részt, szántókat, ami nem kötelességünk. Azzal, ha ezt kivesszük a 
határozati javaslatból, semmilyen gátat nem szabunk az elkerülő út 
megépítésének, viszont egy féket még benne hagyunk ezen terület feltárásával 
kapcsolatban. Ráadásul ezen a területen még a MOL-nak bányahasználati 
szolgalmi joga is be van jegyezve. Nem látom az értelmét, hogy miért került 
bele, tehát azt kérem – nem gátat vetve a fejlődésnek –, hogy ezt a két telket 
vegyük ki a határozati javaslatból. 
 
Kaltner Károly képviselő: A következő megfontolás volt. Ott van egy kis 
földút, ami összeköti a Klisovác utcát azzal a földúttal, amit Nógrádi úr 
mutatott, és az elkerülő út átvágja, tehát praktikus volt, hogy azt oda 
megterveztetjük. Amit mondott, az megbeszélés tárgya volt, mi is 
gondolkoztunk, hogy ez szükséges-e, vagy sem. Elméletileg el lehet fogadni azt 
a módosító javaslatot, amit Nógrádi úr tett. 
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Rogán László polgármester: Tehát az a módosító javaslat, hogy a „valamint a 
0131/7, és a 0131/8 hrsz.-ú területek helyi védelmének megszüntetését 
kezdeményezi” rész kerüljön ki a határozati javaslatból. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A szerkezeti és szabályozási terv módosítása itt 
nagyon egymás mellett található. A szerkezeti terv az, amit kötelesek vagyunk 
az agglomerációs helyzet okán átvenni, de a szabályozási tervünket már nem 
vagyunk kötelesek jelenleg alávetni ennek, csak akkor, ha erre tényleg szükség 
van. Tehát a szerkezeti terveket értelemszerűen módosítani kellene, a 
szabályozási terv módosításából ezt a bizonyos két területet érintő leágazást 
javasolom kivenni. 
 
Hegyvári János műszaki irodavezető: Tisztelt Testület! Megkerestük a 
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztőt, hogy tájékoztasson minket ennek a kis 
leágazásnak a célszerűsége miatt, hogy miért került betervezésre. Ma délután 
érkezett meg a projektfelelős válasza, melyben leírta, hogy az ő tervükben 3. 
számú földútként szereplő, a patakvölggyel párhuzamosan futó utat ez az 
elkerülő út olyan szinten metszi, hogy ennek az átjárhatósága megszűnik. 
Másrészt megszűnik a Klisovác utcát ezzel az úttal összekötő, a patakon 
átvezetett kis földutacska is, ami azt eredményezi, hogy aki erre a területre akar 
eljutni és a jelenlegi besorolás szerint gazdálkodni, annak meg kell kerülnie az 
egész fennsíkot, elmenni a kőbánya alatt és úgy lecsorogni a szántóföldjére vagy 
a hétvégi telkére. Ez az út azt szolgálná, hogy erről az elkerülőről – ahogy 
Nógrádi úr is mondta – könnyebben el lehessen érni ezt a területet.  
 
Kaltner Károly képviselő: Pontosítanék: a rajzon a kipöttyözött rész a patak 
medre, tehát akkor csak a patakmederig menne el, és utána van a 3. számú 
földút, amit Hegyvári János is említett, tehát azért van erre szükség, mert ezeket 
össze kell kötni. Nem azt szeretnénk, hogy a patakmederig menjen el az út, 
hanem azt, hogy összekössük a 3. számú földúttal, hogy mindenki ugyanúgy 
meg tudja közelíteni azokat a területeket, mint régen. Ezek ettől még nem 
kerülnek feltárásra, az egy komoly procedúra lenne, nem ilyen egyszerű a 
technikája. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nem vetünk gátat annak, ha ezt a bizonyos 
természetvédelmi területet meghagyjuk, tehát hagyjuk, hogy tervezzék, folyjon 
az építkezés, de hagyjuk benne azt a féket – a későbbiekben bármikor 
visszavonhatjuk –, hogy ez helyi természetvédelmi terület. 
 
Kaltner Károly képviselő: Ettől függetlenül azért össze kell kötni a 3. számú 
földúttal azt a leágazást, különben nincs értelme, ha csak a patakmederig megy 
el, akkor használhatatlan. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Lehet, hogy majd 5-10 év múlva össze kell kötni, 
jelenleg ez egy olyan belső településrész kialakítását elősegítő döntés. Az 
elkerülő út kapcsán az volt az egyik probléma, hogy mindig ahol megjelennek 
körforgalmak, az feltár bizonyos részeket, tehát feltárja Szentistvántelep Pomáz 
felé eső részének azt a nagy területét, mert onnantól kezdődik a közlekedés, és 
ez automatikusan beletelepülést, további fejlesztéseket generál. 
 
Kaltner Károly képviselő: Én ezt úgy látom, hogy a Klisovác utcáról aki oda át 
akar menni, az nem fog tudni átmenni, tehát szerintem erre szükség van. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ez a pöttyözött vonal nem a patakmeder, ez a 
patakmeder és a földút együtt. 
 
Hegyvári János műszaki irodavezető: A térképen a pöttyös vonalak közti 
terület a patakmedret jelöli, és onnan egy kicsit odébb, ameddig elmegy a bekötő 
út, az az a földút, amire ráköt a Klisovác utca. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Akkor az a kompromisszumos javaslatom, hogy 
döntsünk e nélkül a bizonyos helyi védettség nélkül, kerüljön vissza ezzel az új 
információval bizottsági tárgyalásra, és a következő testületi ülésen tudunk erről 
a kiegészítésről dönteni, ha tényleg kiderül, hogy ez milyen stratégiai célokat 
szolgálhat a későbbiekben. 
 
Kaltner Károly képviselő: Ez a rajz egészen kicsiben volt meg, ilyen nagy 
táblán még nem láttam, és nem tudtam, hogy a patakmeder pontosan hol 
helyezkedik el. Most, mivel már világos, azt mondom, hogy fölösleges újból 
tárgyalnunk bizottság előtt ezt a dolgot. A bizottság ezt az előterjesztést 
támogatta. 
 
Rogán László polgármester: De volt egy módosító indítványa Nógrádi úrnak, 
azt meg kell szavaztatnom. Tehát a „valamint a 0131/7, és a 0131/8 hrsz.-ú 
területek helyi védelmének megszüntetését kezdeményezi” rész kikerülne a 
határozati javaslatból. Ki az, aki ezt elfogadja? (1) Ellene? (0) Tartózkodás? (10) 
 
Most az eredeti határozati javaslatot szeretném felolvasni: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
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406/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a hivatal szakhatósági állásfoglalását azzal a 
kikötéssel adja meg, hogy a 1108. jelű összekötő út Budakalász 
elkerülő szakasz 2. számú körforgalmát a 058/25 hrsz.-ú úttal 
összekötő útszakasz nyomvonala a szerkezeti és szabályozási tervek 
módosítását, valamint a 0131/7, és a 0131/8 hrsz.-ú területek helyi 
védelem alól történő kivonását teszi szükségessé. A Képviselő- 
testület erre való tekintettel határoz úgy, hogy a 1108. jelű 
összekötő út Budakalász elkerülő szakasz 2. számú körforgalmát a 
058/25 hrsz.-ú úttal összekötő útszakasz nyomvonalának 
tekintetében a szerkezeti és szabályozási tervek módosítását, 
valamint a 0131/7, és a 0131/8 hrsz.-ú területek helyi védelmének 
megszüntetését kezdeményezi.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: A 3. határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki ezt 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

407/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyidejűleg javasolja a jegyzőnek, hogy a Budakalász 0131/7, 
0131/8 és 0137/16 hrsz.-ú ingatlanok más célú használatának 
engedélyezése ügyében indult földvédelmi eljárás kiadásához 
szükséges szakhatósági állásfoglalást a jogszabályok és a testületi 
határozatok figyelembevételével adja ki.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
 
II. A Szentendre nyugati tehermentesítő út környezetvédelmi 

engedélyezési eljárásának ügyére vonatkozó javaslat  
 
Rogán László polgármester: A II. pontban az 1. határozati javaslatról 
szavazunk először. Aki elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

408/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Képviselő-testülete a Szentendre nyugati 
tehermentesítő út környezetvédelmi engedélyezési eljárásának 
ügyében felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép –Duna -
Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség számára az alábbi észrevételeket tegye: 
 
A Szentendre nyugati tehermentesítő út megvalósításából jelentős 
környezeti hatások származhatnak, ezért az Önkormányzat 
szükségesnek látja a részletes környezetvédelmi hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatását. Budakalász Város lakott területe nem képes a 
forgalomból származó további környezetterhelés elviselésére. A 
fentiek miatt a tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi 
engedély kiadására csak abban az esetben kerüljön sor, ha a 
Szentendre nyugati tehermentesítő út megépítését megelőzően, 
vagy annak kialakításával egyidejűleg megvalósul a 11. sz. főút és 
Budakalász elkerülő út körforgalmi csomópontja közötti kapcsolat, 
illetve az út nyomvonalának kezdőpontjaként szolgáló körforgalmi 
csomópont közvetlenül 11. sz. főúthoz kapcsolódik.  
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: A 2. határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

409/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyidejűleg javasolja a jegyzőnek, hogy a Szentendre nyugati 
tehermentesítő út előzetes vizsgálati eljárására vonatkozó 
szakhatósági állásfoglalást a jogszabályok és a testületi határozatok 
figyelembevételével adja ki.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Biztos sokan nézik a tévét, és nem hiszem, hogy a 
HÉSZ-t meg ilyeneket fogják bogarászni. Hogy mit is jelent ez a szentendrei 
elkerülő út Budakalászra nézve, akár projektoron keresztül kaphatunk-e erről 
egy kis tájékoztatást? Ez az előterjesztés 3. számú melléklete. Budakalász 
vonatkozásában ez az út elég jelentős. 
 
Rogán László polgármester: Egyébként holnap lesz egy televízió-interjú ezzel 
kapcsolatban.  
 
Hegyvári János műszaki irodavezető: A szentendrei nyugati tehermentesítő út 
arra hivatott, hogy Szentendre lakott területeiről elvezesse a forgalmat, 
hasonlóképpen a budakalászi elkerülő út feladatához. Az előzetes környezeti 
hatásvizsgálathoz mellékelt terv alapján a budakalászi Ország út külterületi 
szakaszán egy körforgalmi csomóponttal érne véget a benyújtott dokumentáció 
szerint. Feltételesen számol ennek az útnak a továbbvezetésével a 11-es útig, és 
ezt a csomópontot is csak szaggatottan jelöli be, ami ha nem épül meg egy 
időben a szentendrei tehermentesítő úttal, akkor az a veszély áll fenn, hogy a 
Szentendréről érkező forgalom nem visszafelé megy és ott megy rá a 11-esre, 
hanem bejön az Ország úton, a József Attila utcán, és ott megy rá a 11-esre, 
illetve az M0-sra, ami már most is jelentős forgalmú, és megint csak egy 
hatalmas növekedést eredményezne, ami már az elviselhetőség határát súrolná, 
ezért az van a határozati javaslatban, hogy csak úgy tudja a testület elfogadni, ha 
ez megépül egy időben vele. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez azért fontos, mert a NIF-nek volt egy olyan 
ultimátum jellegű javaslata, hogy éppen ezt a kis ficakot, ami átvezetett volna a 
11-esre, megszüntetné. 
 
 
 

9. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 

szolgáltatási szerződés módosítására  

235/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Arról van szó az 
előterjesztésben, hogy az új óvoda kapcsán szükségessé válik egy új konténer 
elhelyezése, ez nem módosítja a szolgáltatási szerződésünket a Saubermacherrel. 
Ha nincs javaslat, hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), akkor felolvasom a 
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határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

410/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja az Budakalász Város 
területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, 
ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés 
módosítását. A módosítás tartalmazza 2010. évi IV. negyedévében 
+ 1 db 1100 literes bobr többletszolgáltatást. A Képviselő-testület a 
2010. évi szolgáltatás többletköltségét, mely: 43. 133,-Ft+Áfa, a 
2010. évi költségvetési rendelet 7. számú mellékletének I/3: új 
óvoda működési kiadásai, tartalékkeret sor terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
Melléklet:   Szerződésmódosítás 
 
Felelős:   Rogán László polgármester 
Határidő:   azonnal 

 

Melléklet 
 
Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, 

ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés módosítása 

Amely létrejött 

e g y r é s z r ő l  

Budakalász Város Önkormányzata 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

15393661-2-13 

Rogán László polgármester - képviselő 

mint Megrendelő 

 

m á s r é s z r ő l  

 

Saubermacher - Bicske Kft. 

2060 Bicske, Csákvári út 45. 

KÜJ: 100316195 

KTJ.100848653 

mint Szolgáltató között. 
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A szerződő felek a 2007. március 30-án kelt és 2009. május 04-én módosított közszolgáltatási 

szerződést az alábbiakkal egészítik ki: 

 

1./ 

 

A „III. A Hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása” fejezet „III.1. Edényzet”  2. 

bekezdése módosul: 

14 db 1100 l-es bobr edény az intézmények hulladékgyűjtésére: 

Orvosi rendelő1 db; Pomázi úti Óvoda 1 db; Vasút sori Óvoda 1 db; Szalonka utcai 

Óvoda 1 db; Telepi Óvoda 1 db; Faluház 3 db; Polgármesteri Hivatal 1 db; Kalász Suli 

2 db; Szent István-telepi Iskola 3 db; 

 

 Összesen: 14 db 1100 l-es bobr; 5 db 4,5 m3-es zárt konténer. 

 

2./ 

 

A „VI. Szolgáltatás díja fejezet” az alábbival módosul:  

 

Az Önkormányzati intézmények 2010. évi átalánydíja az első három negyedévben:  

 5. 177. 422,-/12 hónap= 431. 452,-/hó*9 hónap = 3. 883. 068,-Ft + ÁFA. 

A IV. negyedévi díj + 1 db 1100 literes bobr-okkal: 

 445. 829,-/hó * 3 hónap = 1. 337. 487,-Ft + ÁFA  

Összesen az önkormányzati intézmények 2010. évi átalánydíjának alakulása: 

 3. 883. 068,-+1. 337. 487,- = 5. 220. 555,-Ft +ÁFA 

 

Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződés és a módosítások itt nem érintett 

pontjainak változatlan meghagyásával 2010. október 1-től érvényes. 

 

Budakalász, 2010……………….   

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Rogán László      ……………………….. 

polgármester     ………………………. 

 

 PH              PH 

Kelt: Budakalász,       Kelt: …………………..,  

………év………hó……….nap   ………év………hó……….nap 
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10. Javaslat karácsonyi vásár szervezésére  

236/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Egy olyan 
kezdeményezésről van szó, ami eddig Budakalászon így, ilyen formában nem 
volt jelen. Szeretnénk karácsonyi vásárt szervezni és olyan hangulatot adni 
ennek, ami Budakalászon hagyományt teremthet. 
 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Valóban egy 
tradíció, hagyományteremtés ez az alkalom, ez a pillanat, amikor Budakalász 
Önkormányzata a Kós Károly Általános Művelődési Központtal, illetve a 
Faluházzal együttműködve szeretné megszervezni a karácsonyi vásárt, ami a 
karácsonyvárás hangulatát, a karácsonyi készülődést segíti Budakalász 
lakosainak. Szeretnénk más települések hagyományaihoz hasonlóan egységes 
faházakban lehetőséget adni vásárosoknak, akik a karácsonyi ajándék készítését, 
illetve a karácsonyi ajándékozás örömét segítik valamennyi lakos számára. 
A Faluházzal folytatott egyeztetések alapján a Táncsics utca bevezető szakasza 
lenne az a terület, egy 20-25 méteres szakasz, amely a Táncsics utca ideiglenes 
forgalmirend-változásával lezárásra kerülne. A Táncsics utca zsákutca lenne erre 
a két hétre, a december 6-ától december 24-éig tartó időszakban, és kétirányú 
forgalom lenne. Egyeztettünk a Kábel Televízióval és az Urbán-Urbánnal a mai 
napon, illetve beszéltünk néhány lakossal, hogy okoz-e ez számukra, és ők nem 
zárkóztak el ennek a vásárnak a megvalósításától. 
 
Krunity Péter képviselő: A Táncsics utca meglehetősen szűk, ott kétirányú 
forgalmat ilyen hosszú időre elképzelhetetlen megvalósítani. Az összes lakóval 
beszélni kellene, mert elég sokan parkolnak kint, és még személygépkocsival is 
gondot okozhat megfordulni. A Főtéren van egy elég nagy parkoló, ahol ezeket 
a faházakat el lehetne helyezni. 
 
Rogán László polgármester: Más lenne a körítése. Az a kis utca az egyik 
legszebb utca Budakalászon. 
 
Krunity Péter képviselő: Ha körbeveszik autókkal, akkor sem a Budai út, sem 
a Táncsics utca nem lesz járható. 
 
Rogán László polgármester: Úgy tudom, hogy az ott lakók pozitív véleményt 
adtak. 
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Villám Zsuzsanna előkészítő: Akikkel beszéltünk, azok nem zárkóztak el, de 
tény és való, hogy nem tudtunk mindenkivel egyeztetni. 
 
Rogán László polgármester: Bízunk benne, hogy olyan hangulata lesz ennek a 
kis utcában megtartandó rendezvénynek, mint az ausztriai karácsonyi 
vásároknak. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Volt a közelmúltban is példa arra, amikor 
egy utca lakói akadályoztatva voltak a területükön a közlekedésben, akkor a 
Polgármesteri Hivatal parkolóját biztosítottuk számukra. Én még ezt is 
elképzelhetőnek tartom, a Kert utca tényleg nincsen messze a Polgármesteri 
Hivataltól, illetve a Táncsics utcától, az ott lakók igénybe tudnák venni, és 
szerintem nem zárkóznának el, ha nehézkes a bejárásuk vagy a közlekedésük, 
alternatívaként fölajánlhatjuk a hivatali parkolót is részükre erre az időszakra. 
 
Rogán László polgármester: Amikor a Magyar utca építése folyt, ez akkor is 
megtörtént, úgyhogy valószínűleg nem fog gondot okozni. 
 
Kaltner Károly képviselő: Ott van az iskola parkolója is az utca végén, ami 
egy nagyobb terület. 
 
Rogán László polgármester: Mindenképpen azon vagyunk, hogy megoldjuk. 
 
Tolonics István képviselő: Nem hangzott el, hogy a faházakat bérelnénk, pont 
azért, hogy ha esetleg nem sikerül hagyományt teremteni, akkor kisebb 
költségből megoldható az egész. 
 
Rogán László polgármester: Két határozati javaslatot terjesztek elő. Az egyik: 
(Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

411/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a 2010. december 6.-2010. december 24. között 
megszervezésre kerülő karácsonyi vásár, a Táncsics utca bevezető 
szakaszán, a vásár idejére a Táncsics utca forgalmi rendjének 
ideiglenes megváltoztatásával valósuljon meg. A karácsonyi vásár 
szervezéssel a Kós Károly ÁMK Faluház vezetőjét bízza meg. 

 
Határidő: 2010. december 6. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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Rogán László polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

412/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
december 6.-2010. december 24. között megszervezésre kerülő 
karácsonyi vásár faházainak bérléséhez, a vásár lebonyolításhoz 
szükséges 1 100 000 Ft költség felét, azaz 550 000 Ft összeget 
Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendeletének 7. sz. mellékletében szereplő „Egyéb pályázati önrész” 
terhére biztosítja, másik felét, azaz 550 000 Ft összeget pedig a Kós 
Károly ÁMK Faluház költségvetésében rendelkezésre álló forrásból 
biztosítja. A vásárosok bérleti díjából származó bevétel a Faluház 
költségvetésében jelenik meg.  

 
Határidő: 2010. december 6. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 

11. Javaslat adományozásra az iszapkárosultak javára 
237/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A tisztelt televíziónézőknek szeretném 
elmondani, hogy ez a napirendi pont arról szól, hogy az önkormányzat 
szükségességét érzi annak, hogy az iszapkárosultaknak segítséget nyújtsunk 
valamilyen formában. Tudjuk, hogy három települést, Devecsert, Kolontárt és 
Somlóvásárhelyet a Torna patakon keresztül elöntötte a víz, és borzalmas 
körülmények között élnek az emberek, akik egyáltalán még ott élnek és nem 
költöztek el. Láthattuk a televízióban, hogy borzalmas körülmények között 
folynak a kármentő munkák is, embertelenek a körülmények; a harmadik 
világban lehetett ilyet látni legutoljára, amikor Pakisztán bizonyos részeit a 
monszuneső elvitte. Úgy gondolom, a Képviselő-testület magáénak azt a 
felelősséget, hogy segítsünk ezeken az embereken. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy azon túl, amit az önkormányzat most fel tud 
ajánlani, különböző jótékonysági felhívásokat tettünk közzé. November 27-én 
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itt, a Faluházban egy jótékonysági koncertsorozatot szervezünk, aminek teljes 
bevételét az iszapkárosultak javára ajánljuk fel. Megnyitottuk a Budakalászért 
Közalapítvány számlaszámát, ami nyilvános, a honlapunkon, a Kalászi 
Hírmondóban és minden orgánumban, a Kalászi Képújságban is utolérhető, 
amelyre bárki át tudja utalni az összeget, ha van felajánlása. Intézményeink 
magukévá tették azt a szolnoki felhívást, melyben azt kérték, hogy gyermekeink 
a zsebpénzükből 100 forintot ajánljanak fel. Én ma tettem közzé egy felhívást – 
itt van, minden képviselőtársamnak kiosztottuk –, hogy aki tud, járuljon hozzá 
saját anyagi eszközeihez mérten ennek a tragédiának a Kármentő Alapba történő 
befizetéséhez, és intézményeinket is kértük, hogy az ott dolgozók, illetve a 
hivatalban dolgozó kollegák, amennyiben anyagilag lehetőségük van rá, 
segítsenek ebben a munkában. Kötelességünk, amit a miniszterelnök úr is 
megtett a felhívásában, hogy a bajban senkit ne hagyjunk magára. 
Ha nincs hozzászólás, észrevétel (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a 
határozati javaslatot, amit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
egyhangúlag támogatott: (Felolvassa.) Kérem a tisztelt testületet, hogy 
támogassák. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

413/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.500 eFt-ot 
ajánl fel a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére a 
Magyar Köztársaság Kormánya által létrehozott Magyar Kármentő 
Alapba (bankszámlaszáma: 11794022-22222222) történő 
folyósítással. A támogatás fedezete a költségvetési rendelet 4. sz. 
melléklet 1.4. sorában szereplő Táncsics u. szolgálati lakás 
kialakítására elkülönített összeg. A képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert az adománynak a fent szereplő bankszámlaszámra 
történő átutalására, valamint arra, hogy a költségvetés következő 
módosítása során az előirányzatok átcsoportosításáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2010. november 15. 

 
12. Javaslat a 2010. augusztus és szeptember hónapokban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására. 
238/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (12. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Mindannyian megkaptuk az anyagot, 
áttekinthettük. Van-e bárkinek hozzászólása, javaslata? (Nincs.)  
Felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

414/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
augusztus és szeptember hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

13. Tájékoztató a 2010. augusztus 21-22-ei II. Budakalászi Városnapok 
rendezvény szervezési költségeinek felhasználásáról 

 228/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (13. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Megkaptuk az 
anyagot, át tudtuk tanulmányozni, látjuk, hogy mennyi összegről van benne szó, 
tételes költségvetés készült. Hozzászólás, észrevétel van-e? (Nincs.) Itt csak 
annyi a teendőnk, hogy tudomásul vegyük az előterjesztést. Kérem, szavazzunk 
erről! (Szavazás.) 11 – egyhangú. 
 
 

14. Javaslat a dr. Varga Istvánnal kötött ügyvédi megbízási szerződés 
azonnali felmondására 

 239/2010.(X.26.)számú előterjesztés 
 Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (14. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Mindannyian elolvashatták a kiküldött anyagot. 
Van-e bárkinek észrevétele, hozzászólása? (Nincs.) A határozati javaslat hosszú, 
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nem olvasnám fel, az írásbelivel egyezően szeretném megszavaztatni. Aki 
elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

415/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy súlyos szerződésszegésre hivatkozva, azonnali hatállyal 
felmondja a dr. Varga Istvánnal kötött ügyvédi megbízási 
szerződést.  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy dr. Varga István ügyvéd úr 
Parlagi Endre volt polgármester tisztségének törvény erejénél fogva 
történt megszűnését (2010. július 6.) követően olyan nyilvánvalóan 
téves, a megbízó Önkormányzat érdekeit sértő és veszélyeztető jogi 
véleményeket adott ki, amelyek miatt Budakalász Önkormányzatát 
több ízben kár érhette. Dr. Varga István ügyvéd 2010. július 29-én 
kelt téves jogi véleményében arra hívta fel az őt megbízó 
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy határozattal erősítsék 
meg a törvény erejénél fogva tisztségét elvesztő Parlagi Endrét 
polgármesteri tisztségében. Dr. Varga István ügyvéd jogi 
véleménye nagymértékben közrehatott abban, hogy a Képviselő-
testület többségét adó Budakalászi Nemzeti Fórum képviselői, a 
tisztségét elvesztő volt polgármester, valamint a volt alpolgármester 
törvénysértő döntések meghozatalában működtek közre. Az ügyvéd 
úr annak ellenére fenntartotta jogi véleményét, hogy a hivatal 
jegyzője, illetve a hivatal jogászai, valamint a Pest Megyei 
Közigazgatási Hivatal ellenkező jogi álláspontra helyezkedett. 
Nyilvánvaló, hogy a hivatal jogászai és a Közigazgatási Hivatal jogi 
véleménye a 2010. július 29-ét követő valamennyi testületi ülés 
összehívására és az ott hozott döntésekre kihatott, tehát azokon 
szabályszerűen döntést hozni nem lehetett.  

A fenti körülmények, amelyek súlyosan sértik a megbízó 
Önkormányzat érdekeit, egyértelműen megalapozzák, hogy az 
Önkormányzat dr. Varga István ügyvéddel korábban létesített 
megbízási jogviszonyát a Polgári Törvénykönyv súlyos 
szerződésszegésre irányadó azonnali hatályú felmondását 
alkalmazva megszüntesse.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület határozatának megfelelően a megbízott 
ügyvéddel a szerződés azonnal felmondását írásban közölje, és az 
ahhoz fűződő jogkövetkezményeket érvényesítse. 
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Felelős: Rogán László polgármester 

Határidő: azonnal 
 

15. Javaslat pályázati önrész felszabadítására 
240/2010.(X.26.)számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (15. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Testület! A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 4 egyhangú igen 
szavazattal támogatta a határozati javaslatot, elolvastuk az anyagot. Bárkinek 
hozzászólása, javaslata, módosító indítványa van-e? 
 
Krunity Péter képviselő: A pályázati önrész milyen megfontolásból kell, hogy 
felszabadításra kerüljön? Ha bejön egy pályázat, akkor az önrész miből lesz 
fedezve? Mert ez erre a célra volt félretéve. 
 
Rogán László polgármester: Ez pontosan így van. 
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Ha most az önrészt felszabadítjuk - a 
KEOP-os pályázat vonatkozásában, amit 2009-ben beadtunk, nem született 
döntés, arra volt elkülönítve ez a 12 millió forintnyi önrész -, akkor egyrészt 
olyan feladatokat is meg tudunk oldani belőle, amelyekről már ma is döntött a 
Képviselő-testület, másrészt ha új pályázatot írnak ki, amire szükséges önrészt 
biztosítanunk, akkor annak a terhére ezt felhasználhatja a Képviselő-testület. 
 
Németh Antal képviselő: Viszont nem született döntés. Ha születik döntés és 
nincs biztosítva hozzá az önerő, akkor önmagunk elől töröltük el a lehetőségét 
annak, hogy a pályázat nyerő legyen. 
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Vannak olyan információink, hogy 
átalakították ezt a teljes lebonyolító szervezetet. Ha döntés születne, hat 
hónapunk van a szerződés aláírására, így a következő évre át lehet tenni a 
szerződést, amikorra az önrészt biztosítani kell. Ebből a megfontolásból készült 
el az előterjesztés. 
 
Rogán László polgármester: Előttünk van még ebből az évből két hónap, és 
nem várt dolgok is jöhetnek. Például a Klisovác utcában nem lehet közlekedni, 
olyan kátyús, valamit kezdenünk kellene az orvosi rendelővel és környékével. 
Pénzekhez nem tudunk máshogy hozzájutni, ez a két hónap tartogat számunkra 
olyan elvégzendő munkákat, amik a lakosság életét megkönnyíthetik, ezért 
valamilyen sorhoz hozzá kell nyúlni, és ez a sor látszik a legkézenfekvőbbnek. 
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Ha nincs más hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), akkor felolvasom a határozati 
javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

416/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy a 2010. évben a későbbiekben szükségessé 
váló feladatokra forrást biztosítson, úgy dönt, hogy 
426/2009. (IX.22.) Kt. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:  

„A Képviselő-testület a saját erő összegét, 17 174 126 Ft-ot 
az „Egyéb pályázati önrész” keret terhére biztosítja.” 
szövegrész helyébe az alábbiak lépnek: 

„A Képviselő-testület a saját erő összegét, 17 174 126 Ft-ot 
2011. évi költségvetésében biztosítja.” 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot 2011. évi költségvetés összeállításánál vegye 
figyelembe. 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

 
 
 

16. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
232/2010.(X.26.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (16. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Testület! Ebben benne van minden, a 
kamatmentes kölcsönök, segélyek és a többi, gondolom, mindenki át tudta 
tekinteni. A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 egyhangú 
igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Ha bárkinek bármilyen 
hozzászólása van, az kérem, tegye meg. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nagyon sokszor találkoztunk olyan esettel 
Budakalászon, ahol akár 1 forinton múlt, hogy valaki kapott támogatást, vagy 
nem. Valahogy lépcsőzetesen kellene ezt megállapítani, tehát nem határérték 
alapján, hogy valaki mondjuk 30.000 forintos nyugdíj fölött már nem kaphat, 
29.900 forinttal még kap, hanem a belső rendeleteinkben úgy csináljuk, hogy 
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fokozatosan fogyjon el a szociális támogatás, a gyógyszertámogatás és 
hasonlók. Azt javaslom, hogy ezt gondoljuk át a közeljövőben. 
 
Rogán László polgármester: Mielőtt a mai testületi ülést összehívtuk, aljegyző 
úrnál érdeklődtem, hogy hogyan működik a szociális segélyek kifizetése; állami 
támogatás és önkormányzati hozzájárulás van. Hozzá kell tenni, hogy az 
önkormányzat nagy számban vállal át saját hatáskörében olyan támogatásokat, 
amelyek az államiba már nem férnek bele. Naponta írom alá ezeket a segélyeket 
– gondolom, az előző vezetés is –, és látom, hogy jó helyre megy a pénz; sajnos 
sok a szegény ember Budakalászon, sokan nem is gondolnák. 
Ennél a napirendi pontnál kell elmondanom, mert nagyon sokan érdeklődnek 
nálam is – és gondolom, az egész hivatali apparátusnál – az idei krumpli-
hagymáról, a fasegélyekről, hogy a héten kiválasztjuk, hogy ki az, akivel meg 
tudjuk kötni a szerződést a krumplira és a hagymára. A költségvetésben erre el 
van különítve egy összeg, erről még egyszer már nem kell döntenünk, csak 
akkor kellene, ha túlságosan átlépnénk ezt a sort, de valószínűleg bele fogunk 
férni. Bízom benne, hogy jövő héttől el tud kezdődni a hagyma és a krumpli 
kiszállítása, úgy, ahogy tavaly is történt, ütemezve.  
Ma arra kértem a hivatalban a kollegákat – aljegyző urat és Fetternét is –, hogy a 
tűzifaellátásról gondoskodjunk. Szakítunk azzal a hagyománnyal, hogy a Duna-
partról hozzuk a fát, mert különböző aggályok merültek fel, és nem szeretnénk 
azzal szembesülni megint, hogy az uszadék fán kívül máshoz is hozzányúlnánk, 
ennek a látszatát is szeretném elkerülni. Ezért körülbelül 650-700 mázsa tűzifát 
fogunk idén vásárolni a budakalászi rászorultak számára, 100-130 körüli 
azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyeket ez érinteni fog, durván 5 mázsa 
tűzifát tudunk majd az embereknek biztosítani, ami szintén több mint 1 millió 
forintba fog kerülni. Itt is látjuk, hogy azt a sort, amit az előbb felszabadítottuk, 
igénybe kell vennünk. 
 
Tolonics István képviselő: A közgyógyellátásról szóló támogatások mindig 
nagyon szigorúak. Novotny úr a lépcsőzetességet javasolta bevezetni. A 
lépcsőnél is lesz egy bizonyos különbség, ott is lehet néhány forint. Itt ebből a 
bizonyos méltányosságból adható segélyből hoztunk ki komoly összeget, és ez 
ezt fedi le. Gondolkodhatunk, csak az egyes lépcsőfokoknál ugyanúgy 
elkezdünk majd hezitálni az 5 forinton, vagy a 15 forinton. 
 
Rogán László polgármester: Meggondoljuk Novotny úrnak ezt a javaslatát. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ez a méltányosság sokszor nem működött. 
 
Rogán László polgármester: Ha más hozzászólás, észrevétel nincs (Senki sem 
jelentkezik.), akkor felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt 
támogatja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

417/2010. (X.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociálpolitikai feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A nyílt napirendi 
pontok végére érkeztünk. Mielőtt zárt ülést rendelnék el, megkérem a 
képviselőtársaimat, akik a jegyző asszonynál jelentkeztek, hogy napirend előtti 
hozzászólásukat mondják el. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Az egyik a Kálvária utcával kapcsolatos. 
Homor úr tájékoztatott róla, hogy a kátyúkat kijavították, a lakosság viszont azt 
mondja, hogy nagyon kevés kátyút javítottak ki, és nagyon súlyos gondok 
lehetnek még, úgyhogy kérem szépen, nézzenek utána, mert életveszélyes ott a 
közlekedés. 
A másik probléma a szeméttel kapcsolatos. Legyen gazdája megint 
Budakalászon, aki körbe járkál és megnézi, hogy hova raknak le szemetet, mert 
az utóbbi időben sittet, szemetet szórnak le az utak mentén, a földutak mentén, a 
bokrok között végig szemetes mindenütt mind a Berdónál, mind az íjászok utáni 
földúton, mind a Kőbányai út mentén. 
Volt egy lomtalanítás a 3-as körzet területén, amit múlt csütörtökön kellett 
végrehajtani. Nagyon szelektíven lomtalanított a Saubermacher, úgyhogy föl 
kellene hívni a figyelmét erre. Tudjuk, hogy a sittet nekik nem kell elszállítani, 
de azért, mert volt egy zacskóban csempemaradvány valaki előtt, nem 
szállították el a többit sem neki, pedig elszállíthattak volna bútort, autógumit és 
a többit, amiket kirakott az illető. Szóljunk a Saubermachernek, hogy nézzen 
utána, mert végigmegy az ember a Berdó utcán, és tele van még a 
lomtalanításból ott maradt holmikkal. Végig kellene gondolni az 
önkormányzatnak, hogy főképp az ilyen területeken lakók, akik kiraknak egy-
két zacskó vagy zsákocska csempét vagy bontási dolgot, bár tudjuk, hogy azokra 
nem vonatkozik az elszállítás, de valahogy meg kellene oldani, hogy ne az 
erdőbe kerüljenek ezek a dolgok. Lehetne egy olyan gyűjtési akciót tartani, 
amikor ilyeneket begyűjtünk, mert ott idősek is laknak, akik nem fogják 
lecipelni ezeket a kis zacskókat. 
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Megszavaztuk már jóval korábban a különböző utak megterveztetését, és ha jól 
emlékszem, erre 18 milliót elkülönítettünk. Homor úrtól kérdezem, hogy 
kiadtunk-e már egyetlenegy megbízást is úttervezésre, mert ez nagyon égető 
kérdés. Eredetileg a Zöldfa utca-Diófa utca-Szérűskert utca összekötő része 
került bele, de a Kilátó utcát is hozzá kell venni, ez csomag lenne, és 
egyirányúsításokra lenne szükség, mert ezek olyan keskeny utcák. 
Nagyon nem jó visszhangja van a városban annak, hogy a kocsma megnyílt a 
Lenfonó megállónál, azt mondják az idősek, hogy este veszélyes ott leszállni a 
HÉV-ről, mert a mulatozók ott bőgetik a motort és riogatják a járókelőket. 
Aljegyző úrral beszéltem, azt mondta, hogy köteles volt kiadni nekik a 
működési engedélyt. Én nem hiszem, hogy köteles lenne. Vannak olyan 
jogszabályok, amelyekre hivatkozással nem lett volna köteles, de ha kiadta, 
akkor vissza is lehetne vonni, ne támogassunk már egy kocsmát egy HÉV-
megállóban. 
 
Krunity Péter képviselő: Van egy rendelete az önkormányzatnak a nagy 
plakátok telepítésével kapcsolatban. Nem tudom, észrevették-e a 
képviselőtársaim, hogy ezek elszaporodtak. Ennek mi az oka, és ki ad ki erre 
engedélyt?  
Az óvodában működik egy riasztórendszer, ami távkapcsolásos módot is tud. 
Változatlanul Parlagi úrhoz van bekötve az egyik jelzés, nem tudom, hogy ezzel 
kapcsolatban 3-a óta miért nem született döntés, hogy onnan vegyék le és a 
megfelelő helyre kössék át. 
A Lenfonó állomásnál lévő kocsmával kapcsolatban elmondottakhoz 
hozzáteszem, hogy tudomásom szerint – annak idején többször is volt erről szó a 
Képviselő-testület előtt – az épület a BKV tulajdonában van. Ők jelezték, hogy 
előre fogják tájékoztatni az önkormányzatot arról, hogy milyen célra akarják 
hasznosítani. Ha ezt megtették, akkor talán illett volna tudnunk róla. Miért nem 
tudtunk róla időben? Az első komolyabb probléma már nem sokkal a 
megnyitása után adódott; hétvégén mentem haza, és lángolt a kert vége; ott 
takarítják ki a szemetet, odavitték a patakoldalba, olyan anyagot gyújtottak föl, 
ami a zöld növényzetet is teljesen porrá égette, a helyi tűzoltók oltották el a 
tüzet. Az a kérésem – állítólag tudott dolog, hogy ki volt –, hogy azt a 
patakpartot szíveskedjenek összetakarítani. Nem tudom, hogy ennek a 
kocsmának nincs szeméttárolója, vagy hova rakja le a szemetet és hogyan lett 
neki az engedély kiadva, de valamilyen formában azért kötelezni kellene arra, 
hogy a közrendet tartsa be. 
A lakossági panasz szintén a Saubermacherrel kapcsolatos. Péntekenként 
hordják el a szemetet, tudott dolog, hogy a kukákat kézi erővel ürítik ki - tehát 
nem a kukás automata ürítője csinálja -, és vagy sikerül beletalálni abba a 
nagyon nagy lyukba, vagy nem. Az ott maradt szemetet takarítsák már össze, 
valamilyen formában tartsanak rendet ők is, ez a dolguk. 
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A lomtalanítással kapcsolatban az Erdőhát utca-Hegyalja út részről kerestek 
meg engem szintén azzal, hogy ott hagytak dolgokat. Nem sittről vagy építési 
törmelékről van szó, hanem olyan dologról, ami a lomtalanításba belefér, és 
vagy nem tetszett nekik, vagy valamilyen oknál fogva ott maradt. Ennek az lett a 
következménye, hogy megjelentek ott a sittes zsákok is sajnos. Ilyenkor 
természetesen tettes nincs, senki nem tudja, hogy hogyan kerültek oda. Ezek 
eltüntetésére megoldást kellene találni, mert ott van egyébként 
szelektívhulladék-járdasziget is az Erdőhát utca-Hegyalja út sarkánál, és sajnos 
körülötte is tele van sittel. Azt nem lehet megtalálni, hogy ki rakta oda, de 
valahogy rendet kellene ott csinálni. 
A Kálvária utcához csak annyit kiegészítésként, hogy a kátyú egy dolog, 
valóban sok van, de ha jön egy komolyabb eső, az vízmosást csinál ott az út és a 
járda között, és ha valaki nem figyel és véletlenül belehajt, az garantáltan 
tengelytöréssel jön ki onnan. Az úttervekbe ezt sürgősen bele kellene venni. 
 
Tolonics István képviselő: A Vasút sori lakók nagyon megörültek, hogy 
hétvégéről hétvégére HÉV-pótló buszok járnak és végre egy kicsit korszerűsítve 
lesz a HÉV-pálya. Tudom, hogy szó volt róla, hogy tervezi a BKV, hogy egy 
gyors vasutat épít, satöbbi, de úgy vették észre a kritikus helyen lakók, ahol sok 
helyen van hegesztve a sín, hogy úgy szól, mint egy gépfegyver, amikor 
Szentendre felé halad a HÉV. Tudom, hogy nehéz a BKV-val szót érteni, de jó 
lenne, ha jeleznénk ezt felé. 
A Jókai utcában egy autóbejáró híd el van tömődve. A tulajdonossal egyeztetve, 
akár a mi segítségünkkel is ezt hamarosan meg kellene oldani, mert ha erősebb 
eső esik, ott abban a pillanatban teljes útszélességben, sőt még a járdán is 
hömpölyög az esővíz. 
Isépy István vállalkozónak szeretnék egy köszönetnyilvánítást tolmácsolni, 
akinek még három-négy hete szóltam, hogy az Ady Endre út-Vasút sor sarkán 
évtizedek óta éktelenkedik két betonoszlop-maradvány, nem is lehetett volna 
kézi erővel kiszedni, és ő társadalmi munkával a munkagépével ezeket kivette. 
 
Major Ede képviselő: Csatlakozva Tolonics képviselőtársamhoz a 
buszközlekedés kapcsán merült fel bennem, hogy például a Lenfonó HÉV-
megálló mellett nincs szemetes a virágboltnál lévő ideiglenes buszmegállóban, 
és más buszmegállókban is hasonlót tapasztaltam. 
A nagyobb probléma a Hegyalja utcán van a lépcsőnél: a Liget utca sarkától a 
második teleknél egy vízér megpattant a lépcső alatt, a lakosok ezt jelezték, és 
komoly problémákkal kell számolnunk, ha beáll a tél és az lefagy, illetve az 
alatta lévő telken a pince beázik. Polgármester urat kérem, hogy nézzük meg 
ezeket, hogy mit lehet tenni. 
 
Rogán László polgármester: Szeretnék válaszolni sorban, akinek tudok, akinek 
nem, azt pedig jegyezzük. 
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Novotny úrnak szeretném mondani a Kálvária utca kátyúzásával kapcsolatban, 
hogy Isépy úr a saját megmaradt aszfaltjából megcsinálta. Ma a vezetői 
értekezleten kértem Homor Istvánt, hogy mérjük fel a kátyúkat Budakalászon 
most, még akkor is, ha nem a mi kezelésünkben van az út. A József Attila utca 
elején a Tanító utca sarkánál megint ott az a nagyon nagy kátyú tele vízzel, nem 
látszik, nagyon veszélyes. Hiába nem a mi utcánk, de ha valamit szeretnénk, úgy 
látom, azt nem tudjuk megint az állammal – mondjuk így, hogy állam – 
egyeztetve megcsinálni; magad uram, ha szolgád nincsen, megcsináljuk mi, még 
ha pénzbe is kerül nekünk, mert szeretnénk Budakalászon közlekedni. A 
Kálvária utca, amit Krunity úr is mondott, benne lesz a tervezetben, ez egy 
komplex munkát igényel; az, hogy most kikátyúzzuk télire, egy dolog, de nem 
ez a végső megoldás, ezt tudja mindenki. 
A szeméttel kapcsolatban… Én mást képviselek, más típusú ember is vagyok, 
mint az előző polgármester, általában gyalog szoktam végigmenni esténként, 
mert nincs rá időm napközben. Szávai Károllyal reggelente szoktam beszélni, és 
ő azt mondja nekem, hogy nagyon vigyáz arra, hogy Budakalász ne 
szemetesedjen el. Ezt külön kértem is tőle. Tudok arról is, hogy Novotny úr 
beszélt már erről, jelezte neki. Ő erre azt mondta, hogy mutassa meg neki 
Novotny úr, hogy hol van a szemét. Tényleg kérem, hogy mutassa meg neki, 
mert külön kértem Szávai urat, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy Budakalász 
ne szemetesedjen el. Ez nagyon fontos, és a szívügyem, hogy így fejezzem ki 
magam. 
Budakalászon a Saubermacherrel az egyeztetés még nem kezdődött el, de a 
héten voltak nálam, és jeleztük nekik jó pár aggályunkat, többek között a 
lomtalanítás kérdését. Nemsokára minden budakalászi lakos fog kapni értesítést 
arról, hogy megszervezzük Budakalászon az úgynevezett házhoz menő 
lomtalanítást. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek kijelölt körzetek a lomtalanítás 
számára, mert ez generálná Budakalászon olyan emberek megjelenését, akik 
által megnőhet a bűnözés, a betörések száma, bármi, és nem szeretnénk, hogy ez 
történjen. A Saubermacher jelezte, hogy azt el tudja fogadni – máshol is ezt 
csinálják –, hogy a lakos betelefonál hozzájuk, és évente ugyanúgy kétszer 3 
köbméternyi szemetet ingyen elvisznek tőle. Nem lesz máshol lomtalanítás, csak 
telefonos bejelentkezés alapján, Budakalász nem fog kvázi szemétdepóra 
hasonlítani, mint ahogy most hasonlít hozzá. Ez egy fejlődési út lehet, és nem 
fognak megjelenni különböző emberek, akik szétszórják a szemetet. Ez 
valószínűleg előremutató lesz a lomtalanítás tekintetében. 
Az úttervezések folyamatosan történnek. Kértem a hivatalt, hogy vegyük elő 
azokat a terveket, amelyek már megvannak, és amik nincsenek meg, azokat 
pedig a tél folyamán kezdjük el terveztetni, hogy tavasszal el tudjunk kezdeni 
Budakalászon utakat és járdákat építeni. Budakalászon a járdák gyalázatos 
állapotban vannak, ezen változtatnunk kell.  
A kocsmával kapcsolatban az intézkedés már megtörtént. Szeretném a látszatát 
is elkerülni annak, hogy az új testületnek köze lenne ehhez; beleestünk, mint 
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Pilátus a Credóba; kiadtak egy engedélyt, az aljegyző úr azt mondta nekem, 
hogy ez egy folyamat része volt, de természetesen tudomásul veszi ő is, meg 
mindenki, hogy ha bármilyen gond van, azt orvosolni fogjuk. Úgy tudom, hogy 
történt már intézkedés, de ezt az aljegyző úr majd megerősíti. 
Én is észrevettem, hogy a 11-es út mentén jelentek meg óriásplakátok a 
közigazgatási határainkon belül. Láttam is a postában a különböző leveleket, 
felszólításokat jönni-menni. Bízom menni, hogy ezt hivatali úton el lehet intézni 
- Hegyvári úr valószínűleg tud ebben segíteni -, a dolgok elindultak a maguk 
útján. Azt is meg lehet tenni, hogy kivágjuk, csak az nem a mi stílusunk, hogy 
kifűrészeljük, aztán bedobjuk valahova, de tudunk róla, Krunity úr, és 
mindenképpen teszünk ellene. Ha bárki ilyenről tud, az kérem, jelezze a hivatal 
felé. 
A riasztás érdekes kérdés. Amikor alpolgármester voltam, utána még három évig 
– nem három napig vagy három hétig, mint Parlagi urat – engem éjszakánként 
felriasztottak, hogy mondjam be a jelszót. Nagy nehezen, három év után tudtam 
levetetni. A mai napon megtettük a szükséges intézkedéseket, remélem, hogy a 
héten Parlagi urat már nem fogják zaklatni ezekkel a riasztásokkal. A hivatalon 
belül aki ezzel foglalkozik, meg a titkárnőmet is kértem, hogy próbáljunk az ügy 
érdekében tenni; meglesz a kijelölt személy, akit riasztani fognak, reméljük, 
hogy Parlagi urat nem fogják már tovább háborgatni. 
A kocsmával kapcsolatban az aljegyző úr tett már lépéseket.  
A szemetet, ami ott maradt a patak partján, természetesen el fogjuk onnan 
takarítani. 
Azt, hogy a szemét az ürítés során széthullik és nem szedik össze, jelezni fogjuk 
a Saubermachernek. 
Tolonics úrnak válaszolva: szándékozunk tárgyalni a BKV-val. Én magam is 
tudom azt, hogy ha valaki a Jókai utcából a HÉV-állomásra akar menni, annak 
esős időben az utca végén „tengeren” kell keresztülgázolnia. Tudjuk, hogy ez 
BKV-terület, de mindenféleképpen föl fogjuk venni a BKV-val a kapcsolatot, 
mert megoldást kell találnunk az alsó kalászi állomás környékének rendezésére 
is; ami ott van, az tényleg gyalázatos, pláne esős időben. Azt a Jókai utcában 
levő, a víz útját álló valamit meg fogjuk nézni, és ha kell, Szávai úrék kimennek 
kiszedni. 
Az ideiglenes buszmegállóba szemetes kuka elhelyezése nem tudom, kinek a 
dolga, a mienk vagy a BKV-é, megnézzük. 
Kint voltam a Hegyalja úton tegnapelőtt az elnök úrral, beszéltünk a 
tulajdonossal - ez valóban probléma. Homor úr tud a problémáról, és 
valószínűleg nem kerül túl nagy összegbe a hiba elhárítása, bízom benne, hogy 
még ebben az évben meg tudjuk oldani. A víz ott valóban a támfalnál, a 
kerítésnél szivárog el, borzasztó ez az állapot.  
Körülbelül három napja megkértem az önkéntes budakalászi tűzoltó egyesületet, 
ők segítenek Szentistvántelepen az Árpád utca környékén lévő vízgyűjtő rész 
szivattyúzásában, ahonnan a víz már nagyjából el is tűnt. Remélem, a mostani 
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eső nem nagyon fogja ezt befolyásolni. Ez egy mély terület, az Árpád utca és az 
Arany János utca környékén lakók pincéjében igenis ott van a víz. 
Budakalászon, ahogy Homor István is fogalmazott, nagyon nagy probléma a 
csapadékvíz-elvezetés mindenhol, a hegy tetején, a Csalogány utca környékén is 
ott van a víz. 
 
Most pár mondatot szeretnék mondani arról, ami 2010. október 3. óta történt 
Budakalászon. 
 

 Október 12-én történt az átadás-átvétel a hivatalban. Parlagi úr nem jelent 
meg az átadás-átvételen, Németh Antal úrtól mint közreműködőtől tudtuk 
átvenni a hivatal dokumentációit, ami szükséges ahhoz, hogy tudjunk 
működni. 

 13-án részt vettem a Kalász Suli diákparlamentjének eskütételén. 
 14-én az alakuló ülés előtt részt vettem a Napvirág Idősek Otthonában egy 

100 éves néni köszöntésén; a néni úgy szavalta fejből Arany János verseit, 
hogy az megdöbbentő volt – ő is Nagyszalontán született egyébként, mint 
Arany János. 

 14-én megtartottuk az alakuló ülést, igyekeztünk ünnepélyessé tenni – 
remélem, sikerült, és ezt hagyománnyá lehet tenni a későbbiekben. 

 15-én meglátogatott engem Piroska néni a Napvirág Otthonból. Őt már az 
előző polgármester úr is patronálta, én is elég régóta ismerem, próbálunk 
rajta segíteni időnként; holnap az alpolgármester úrhoz fog menni az 
ügyfélfogadására. 

 18-án tartottunk egy rendkívüli testületi ülést, utána részt vettem a Szerb 
Kisebbségi Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat alakuló 
ülésén, ott voltam Krunity Péter és Wágner László beiktatásán. 

 Börcsök úr, a szentendrei rendőrkapitány járt nálam 19-én. Áttekintettünk 
sok dolgot, köszönettel vették a támogatást, amit adunk nekik; persze 
szeretnék, ha többet tudnánk adni, majd meglátjuk, hogy a jövő évi 
költségvetésünk mit tesz lehetővé. 

 A Gyógynövénykutató – tudjuk, hogy már nem az a cégcsoport áll 
mögötte – 19-én járt nálunk egy bemutatkozó beszélgetésen. A héten 
vissza fognak jönni, és próbálunk velük tárgyalásokat folytatni. Tudjuk, 
miről van szó, nekünk mások az elképzeléseink, és bízom benne, hogy 
Budakalászt jobban tudjuk ezáltal szolgálni. 

 Kistérségi ülésen vettem részt 20-án. Nagy megtiszteltetés ért engem, a 
kistérségi társulás egyik alelnökévé választottak engem. Sajtos úr a másik 
alelnök, Tahitótfalu polgármestere. 

 21-én intézményvezetői értekezletet tartottunk, ami sikeres volt. Bízom 
benne, hogy rendszeressé tudjuk tenni, szeretném, ha havonta, kéthavonta 
az intézményvezetőkkel le tudnánk ülni beszélni. 
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 A Szigü vezetője járt nálam – ez volt az a temetkezési cég, amelyik 
régebben üzemeltette a budakalászi temetőket –, köszöntött engem mint 
újonnan megválasztott polgármestert, másról nem volt szó. 

 Horváth Rudolf tűzoltóparancsnok járt nálam, aki beszámolt a tűzoltóőrs 
működéséről. Mondtam neki, hogy igyekszem hozzájuk elmenni, ő pedig 
elmondta az elképzeléseit, elmondta, hogy a fiatalokkal hogyan próbálnak 
együttműködni, hogyan próbálja őket úgymond kordában tartani. Örömhír 
volt számomra, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik a tűzoltóőrsbe. Rudolf 
nagy munkát vett magára, és amennyiben a Képviselő-testületnek és az 
önkormányzatnak lehetősége van, továbbra is fogjuk támogatni őket, mint 
ahogy eddig. 

 Fónagy úrral felvettük a kapcsolatot, és bízom benne, hogy sokkal jobb 
együttműködést tudunk kialakítani, mint az előzőekben, nagy reményeket 
fűzök ehhez a tárgyalássorozathoz. 

 A Saubermacher járt nálunk 25-én. Ők elmondták az elképzeléseinket, mi 
elmondtuk, hogy mik az elvárásaink. Elég kemény álláspontot fogunk 
képviselni a Saubermacherrel szemben; bár tudjuk, hogy ő is kemény 
partner, de reméljük, hogy mi keményebbek lehetünk nála. 

 25-én járt nálam Báthory Pál úr, a Wattay család egyik leszármazottja. 
Bemutatta a családfáját, és elmondta, hogy Pomázon és Kalászon is a 
törökdúlás után ez a terület a Wattay család birtokában volt. Szeretne 
szervezni Budakalászon egy időszakos kiállítást a Faluházban, és egy-két 
előadással a Wattay családról megemlékezni, mint az itteni terület akkori 
tulajdonosáról. Ezt nagy örömmel vettem, nagyon felkészült embernek 
tartom, és ha a Faluházzal meg tud egyezni az időpontokban, akkor bízom 
benne, hogy ez a kiállítás létrejöhet. 

 25-én járt nálam dr. Szelid Zsolt két professzor úr kíséretében. Ők azok, 
akik a budakalászi epidemiológiai szűrést meg fogják valósítani. Az előző 
testület egyhangúlag támogatta ezt a budakalászi szűrést, ami még az idén 
olyan stádiumba fog lépni, hogy megtörténik az adatfelvétel. Ez egy 
reprezentatív adatfelvétel lesz, 400 budakalászi lakost fognak megkeresni. 
Itt kérem a tisztelt budakalászi lakosokat az együttműködésre a szűrés 
érdekében, hiszen rólunk van szó. Jövőre minden nagykorú budakalászi 
polgáron szeretnének szív- és érrendszeri szűrést végezni, megvizsgálni a 
lakosságot. Budakalász mintatelepülésnek lett szánva ilyen szempontból. 
Bízom benne, hogy nagyon jó lesz az együttműködés a professzor 
urakkal; nagyon nagy elszántság van bennük, és remélem, bennünk is az 
lesz, mert tudjuk, hogy Budakalászon évente legalább 20-30 ember hal 
meg infarktusban, és még legalább ugyanennyi azoknak a száma, akik 
infarktuson átesve bizonyos ellátásra szorulnak. Nagyon érdekes volt ez a 
beszélgetés, és ígéretet tettem nekik arra, hogy azok a követendő dolgok, 
amelyek eddig is működtek Budakalászon, ezután is működni fognak. 
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Ennyi történt az elmúlt bő három hétben, a választások óta. 
 
A napirendi pontok végére érkeztünk, elbúcsúzunk a tisztelt televíziónézőktől, 
zárt ülésen folytatjuk a testületi ülést. Viszontlátásra mindenkinek! 
Tíz perc szünetet rendelek el. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 20 óra 23 perc. 
Szünet: 20.23-20.34 

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