
 1 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 27/2010 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
a Képviselő-testület 2010. november 2-án (kedden) 18 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
 
 
15/2010.(XI.3.) Önk. rendelet: 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 2/2002. (II.11.) rendeletét módosító 
15/2010. (XI.3.) rendelete 
 

436/2010.(XI.2.) Kt. határozat 
Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

 
437/2010.(XI.2.) Kt. határozat 

Javaslat a Duna-parti gáton sorompó létesítésére 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Szám: 27/2010 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
a Képviselő-testület 2010. november 2-án (kedden) 18 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
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 
    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 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
245/2010.(XI.2.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

246/2010.(XI.2.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a Duna-parti gáton sorompó létesítésére 

247/2010.(XI.2.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a Berdó dűlő területén lévő Gyümölcs utcai, Cseresznyés utcai, 

Gerinc utcai veszélyeztetett ingatlanok védelmét szolgáló csapadékvíz-
elvezetés ideiglenes megoldására 
249/2010.(XI.2.) számú előterjesztés 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Nógrádi Zoltán képviselő 

 
5. Javaslat a bizottságok külsős tagjainak megválasztására (Zárt ülésen 

tárgyalandó) 
248/2010.(XI.2.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 10 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, a 
televíziónézőket, a hivatal munkatársait és tisztelt képviselőtársaimat. A 
november 2-ai rendkívüli testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
Bejelentem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztő javaslatára a 4. számú 
napirendi pontot visszavonta.  
Akinek észrevétele van a napirendi pontokkal kapcsolatban, az kérem, jelezze. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk a napirendi pontok 
elfogadásáról. Aki a napirendet elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal a 
napirendi pontokat elfogadta. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
245/2010.(XI.2.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Népjóléti Bizottság 
megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Ez arról szól, hogy a szociális rendeletünket 
tűzifasegéllyel is kiegészítenénk. Akinek észrevétele vagy hozzászólása van, az 
kérem, tegye meg. 
 
Krunity Péter képviselő: A folyó rengeteg hordalékfát hord össze, amit vétek 
lenne otthagyni. A Duna-parton nincs, aki a fát összeszedje, kár érte. 
Természetesen nem arról beszélek, ami azelőtt előfordult, hogy nem egészen azt 
szedték ki, amit lehetett volna, de én azért kihasználnám ezt a lehetőséget. 
 
Rogán László polgármester: Megkértem az aljegyző urat, hogy a jogi 
lehetőségeknek nézzen utána ennek a tekintetében is. Kérem aljegyző urat, hogy 
tájékoztassa a képviselő urat. 
 
Nagy Zsolt aljegyző: Jelenleg éppen tárgyalásokat folytatunk a vízügyi 
hatóságokkal erre vonatkozóan, ugyanis a Duna-parton az uszadék fát sem 
szedheti össze akárki, ehhez a szakaszmérnökség engedélye szükséges. 
Szerencsésen egybevágnak az események, mert éppen egy pályázatot is kiírtak 
arra, hogy az önkormányzat alkalmazásában, de a vízügyi szervek irányításával 
közmunkát lehet szervezni ezekre a feladatokra. Most, 2010. november-
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december hónapokban ezen a pályázaton indulni fogunk, és reményeink öt-hat 
főt tudunk majd alkalmazni ilyen feladatokra, tehát az uszadék fák 
összeszedésére, illetőleg az állami vízművek karbantartására. 
 
Rogán László polgármester: Azokkal a lehetőségekkel mindenképpen élni 
fogunk, amiket a természet és a törvény megenged nekünk, ha a Duna-partól 
lehet felhozni fát, akkor természetesen ki fogjuk egészíteni azt a famennyiséget, 
amit szeretnénk megvásárolni. Amit meg tudunk vásárolni, az biztos, de az 
uszadék fát akár egy árvíz, vagy bármi késleltetheti, viszont a tél beállta előtt 
meg kell oldanunk ezt a kérdést. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Én is támogatom ezt az előterjesztést. Annyit 
szeretnék hozzáfűzni, hogy az uszadék fa összegyűjtésének mennyisége ne 
legyen meghatározva soha. Van információnk arról, hogy korábban kivágtak 
fákat. Nem lehet tudni, hogy ez miért történt; lehet, hogy nem volt elég uszadék 
fa. Azt az erdőt, azokat a fákat meg kell kímélni. 
 
Rogán László polgármester: Ha élünk ezzel a lehetőséggel, akkor szigorúan 
fogunk eljárni olyan tekintetben, hogy semmiféleképpen ne történhessen meg 
az, ami esetleg megtörténhetett az elmúlt időszakban. 
 
Major Ede képviselő: Én úgy tudom, hogy ez a gátőr feladata, tehát az adott 
szakaszért a gátőr a felelős, illetve ő rendelkezik ezek felett, és elég szigorú 
szabályai vannak ennek is. 
 
Balogh Csaba képviselő: Ha valaki határidő után iratkozik fel az igénylők 
listájára, azzal mi történik? 
 
Rogán László polgármester: Senkit nem szeretnénk kizárni. Persze nem 
szeretnénk egy parttalan hullámot elindítani ezzel, hogy azt a durván 100-130 
közötti ingatlantulajdonos, aki szociálisan rászorul a tűzifasegélyre, felbővítsük 
több százra, mert erre nincs lehetőségünk, de most is folynak a város területén 
olyan munkálatok, amelyek fakivágást igényelnek – ezeket a fákat 
természetesen a rászorulók fogják megkapni. Szávai úrral ma is egyeztettem, ő 
is azt mondta, hogy eddig is voltak, vannak és az elkövetkezendőkben is lesznek 
olyan kitermelhető fák, amiket a rászorultak – tudjuk, kik a rászorultak – meg 
fognak kapni. 
Ha más javaslat, hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), akkor felolvasom a 
rendeletalkotási javaslatot: „Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotja a Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének a szociális ellátásokról szóló többször módosított 2/2002. (II.11.) 
rendeletét módosító rendeletét.” Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

15/2010.(XI.3.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 2/2002. (II.11.) 
rendeletét módosító 15/2010. (XI.3.) rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

2. Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
246/2010.(XI.2.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az anyag előttünk 
van. A kistérség ebben az évben még el fogja végezni az informatikai 
felülvizsgálatot is, Orosz úr most jelezte nekem a bizottsági ülésen, amikor 
felmerült ez a kérdés Novotny úr részéről. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Azt javaslom, hogy a jövő éviben is próbáljuk 
elérni, hogy végezzenek ilyen vizsgálatot. 
 
Rogán László polgármester: Valószínűleg benne lesz a jövő éviben. 
 
Orosz György gazdasági irodavezető: Nem tudom, van-e rá lehetőség, 
javaslatként bele lehet tenni. Felvesszük a kistérséggel a kapcsolatot, és ha van 
az elmúlt évihez hasonlóan olyan keret, amivel az önkormányzat szabadon 
rendelkezhet, akkor azt kiegészítő javaslatként bele lehet tenni. Olyan határozati 
javaslatot kell a Képviselő-testületnek elfogadni, ami ettől teszi függővé ennek a 
kiegészítését. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Én jobban örülnék, ha ez a kistérség költségére 
menne, nem az önkormányzatéra. 
 
Rogán László polgármester: Én is úgy gondoltam. 
 
Orosz György gazdasági irodavezető: Megkérdezzük a kistérséget, hogy van-e 
szabad kapacitás ebben az ütemtervben, és amennyiben van, akkor bele lehet 
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tenni úgy, hogy tovább folytassuk az önkormányzat informatikai rendszerének 
auditálását. 
 
Rogán László polgármester: Véleményem szerint ezt most fogadjuk el így, 
ahogy van, és ha lehetőség van rá, akkor még egyszer megtárgyalhatjuk. Más 
javaslat, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor felolvasom a 
határozati javaslatot: „Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2011. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.” Aki 
ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 

 
436/2010. (XI.2.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a DPÖTKT-nak való megküldésre: 2010. december 5. 
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Melléklet 
 
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 

2011. 
 

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2011. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével 
készült. 
 

Ellenőrzendő 
folyamatok vagy  

szervezetek / 
szervezeti egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 
stratégia (ellenőrzés célja, 

módszerei, tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kockázati 
 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 
(**) 

Az ellenőrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás 
szükségletek (****) 

Normatíva igénylés, 
elszámolás/ Budakalász 
Város Önkormányzat   

Ellenőrzés célja: annak 
megállapítása, hogy a költségvetési 
normatív támogatások igénylése 
megfelel-e a hatályos 
jogszabályoknak   
Ellenőrzés tárgya: 2010.évi 
költségvetési törvény 3. számú 
mellékletében szereplő normatívák 
igénylésének és elszámolásának 
ellenőrzése 
Ellenőrizendő időszak: 2010. év 
Ellenőrzés módszere:  
dokumentum és nyilvántartás 
vizsgálat  

 Gyakori jogszabály-
változás, 

 Helytelen és pontatlan 
normatíva igénylés, 

 

rendszerellenőrzés Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2011. 
I. félév  
 
Jelentés készítése: 
2011. július 31. 
 

A külső szolgáltató 
által kerül 

meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 
18 belső ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 
folyamatok vagy  

szervezetek / 
szervezeti egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 
stratégia (ellenőrzés célja, 

módszerei, tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kockázati 
 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 
(**) 

Az ellenőrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás 
szükségletek (****) 

Működési és erőforrás-
gazdálkodás / 
Budakalász Város 
Polgármesteri Hivatal 
 

Ellenőrzés célja: annak 
megállapítása, hogy  beruházási 
kiadások teljesítésekor 
érvényesültek.-e a közbeszerzési 
törvény  és a  helyi szabályozás 
előírásai 
Ellenőrzés tárgya:  a beruházási 
előirányzatok teljesítésének 
vizsgálata  
Ellenőrizendő időszak: 2010. évi 
Ellenőrzés módszere: 
dokumentum elemzés, nyilvántartás 
vizsgálat  

 Jogszabályi előírások 
gyakori változása, 

 Forráshiány 

Teljesítmény- 
ellenőrzés 

Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2011. 
III. negyedév 
 
Jelentés készítése: 
2011. október  20. 
 

A külső szolgáltató 
által kerül 

meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 
15 belső ellenőri nap 

Munkaerő-gazdálkodás/ 
Budakalász Város 
Önkormányzat által 
alapított és irányított 
költségvetési szervek 
 

Ellenőrzés célja: annak 
megállapítása, hogy a személyi 
juttatások tervezése és elszámolása 
során a hatályos jogszabályok és az 
irányító szerv döntése szerint 
járnak-e el 
Ellenőrzés tárgya: a munkaerő és 
a személyi juttatásokkal való 
gazdálkodás vizsgálata  
Ellenőrizendő időszak: 2010. évi, 
illetve a vizsgálatig lezárt negyedév 
Ellenőrzés módszere: 
dokumentum elemzés, adatbekérés 

 Jogszabályi ismeretek 
hiánya,  

 Az ellátást biztosító 
személyi feltétel nem 
biztosított 

 

Teljesítmény-ellenőrzés Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2011. 
IV. negyedév 
 
Jelentés készítése: 
2011. december 20. 
 
 
 

A külső szolgáltató 
által kerül 

meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 
15 belső ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 
folyamatok vagy  

szervezetek / 
szervezeti egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 
stratégia (ellenőrzés célja, 

módszerei, tárgya, ellenőrzött 
időszak) 

Azonosított kockázati 
 tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa 
(**) 

Az ellenőrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás 
szükségletek (****) 

Soronkívüli vizsgálat és 
tanácsadás  

    Rendelkezésre álló 
időkeret: 5 belső 

ellenőri nap 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
 
Készítette:  
 
Dátum: 
   ……………………………   
   Dr. Hosszuné Szántó Anita 
       belső ellenőrzési vezető  
Véleményezte:  
 
Dátum:  ……………………………… 

Dr. Molnár Éva                                
Jegyző  

 
Jóváhagyta:………………………………………………Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával. 
 
Kelt:  
 
……………………………………                                                                                         …….. ……………………………. 
                 
               Polgármester  Jegyző  
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3. Javaslat a Duna-parti gáton sorompó létesítésére 

247/2010.(XI.2.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot támogatta. Itt arról fog 
dönteni a Képviselő-testület, hogy azt a helyzetet, ami most van, hogy a gáton és 
a gáton túl élő lakótársainkat elválasztja fizikálisan egy úttorlasz, 
megszüntessük. Egy elektromos rendszert telepítenénk oda, amit telefonhívással 
lehet aktiválni, az ott lakók, illetve a tűzoltók, rendőrök, vízügyesek és akiknek 
jogosultságuk van, ilyen módon be tudnak oda jutni, illetéktelen a gátat továbbra 
sem tudja majd használni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Azt szeretném, ha ezen a telefonszámon 
ellenőriznék a hívókat is, mert előbb-utóbb ki fog szivárogni a telefonszám, és 
akkor nagyon sokan fognak ott közlekedni, tehát legyen hívásazonosítás. Ez az 
egyik. 
A másik: tudomásul kell venni, hogy a gát rongálódni fog, tehát nem szabad 
elvetni azt a tervet, hogy a gát mellett épüljön egy út, ami a rendes forgalmat 
viszi, hiszen épp azért szavazta meg az előző bizottság a lezárást, mert a gát 
védelme törvényes feladatunk. Ahogy aljegyző úr a bizottsági ülésen elmondta, 
elvileg tilos közforgalmat ott bonyolítani. Én szívem szerint azt mondanám, 
hogy csak a rendőrség, a tűzoltóság, stb. vehesse igénybe. 
 
Rogán László polgármester: Az ott lakókon túl. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Az ott lakók már szerintem törvényesen nem 
vehetik igénybe. 
 
Rogán László polgármester: Képviselő úr, az ott lakókat nem szeretnénk 
elzárni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Jó, értem, csak tudni kell, hogy a törvény nem 
engedi meg az ottani forgalmat. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Az előterjesztésünkből is az derül ki, hogy 
természetesen van egy hívásazonosítás, tehát nem az van, hogy bárki felhívhatja 
és korlátlanul átmehet, hanem megjelennek azok a telefonszámok, ahonnan fel 
lehet hívni, és csak abban az esetben nyílik fel a sorompó, ha az adott 
telefonszám megjelenik. Ez az egyik. 
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A másik pedig az, hogy ezzel egy nagyon régi ügy végére tennénk pontot. 
Annak idején mi a teljes gátlezárással kapcsolatban elmondtuk többször az 
akkori polgármester úrnak, Parlagi Endrének is, hogy erre meg kell találni a 
megoldást, a teljes elzárást nem tartjuk jónak. Sajnos vannak példák is arra, 
hogy amikor nagyobb dugó volt Békásmegyeren, akkor bizony volt, hogy a 
háziorvosnak fél órába is beletelt oda eljutni egy olyan településrészre, ami 
hivatalosan Budakalászhoz tartozik. Ezt a helyzetet fenntartani nem lehetett, 
tehát meg kellett oldani, hogy a mentők, tűzoltók, a rendőrség járművei oda be 
tudjanak jutni, mert jelenleg egy hatalmas betontömbbel van elzárva ez a gát, 
ami útnak is alkalmas. 
A harmadik az – és ezt a kampány során elég erőteljesen megfogalmaztuk –, 
hogy a Duna-partiaknak eleve volt egy olyan érzésük, hogy valamilyen szinten 
el vannak zárva a település többi részétől, ami azzal, hogy odahelyezték azt a 
hatalmas betontömböt, még inkább megerősödött, mintha az a rész nem tartozna 
Budakalászhoz. Ha az ott lakók – kizárólag az ott lakók – megkapják a 
lehetőséget, hogy azt az utat használják, ez nem jelenti azt, hogy ellepik a 
teherautók a gátat. Ez nem fog ott hatalmas forgalmat generálni, a lakosok nagy 
része Pest felé jár, de a lehetőséget meg kellett teremtenünk arra, hogy ők újra 
becsatlakozhassanak Budakalászhoz. 
 
Krunity Péter képviselő: Gondolom, Mányai úr sem felejtette el, hogy nem 
végleges megoldásként született ez a betontömb, az előző testület sem annak 
szánta, hanem ez egy ideiglenes megoldás volt, éppen azért, hogy majd 
kidolgozásra kerül egy olyan rendszer, ami elfogadható. 
A másik, ami a szakmai oldalát illeti, az előterjesztésben meg van határozva erre 
egy becsült összeg. Nem tudom, egyáltalán kértek-e erre ajánlatot. Hány 
sorompót szeretne a testület létesíteni ott? Mivel két bejárata van, gondolom, 
minimum kettőt. Az a javaslatom, hogy mielőtt bármilyen költséget erre előre 
megszavaznánk, kérjünk be egy szakcégtől ajánlatot. 
 
Rogán László polgármester: A Duna-parti lakosokkal karöltve dolgoztuk ki 
ezt a javaslatot, mert ez őket érinti a legjobban, és a Duna-partért Egyesület 
segítségével kértünk árajánlatokat, Braun Péter volt az egyik, aki ezt a kérdést 
globálisan is kezelte. Ez a 2,5 millió forint egy maximált összeg. 
Kamerarendszer lesz telepítve az objektum mellé, mert gondolom, lesznek olyan 
lakosok – nem feltételezem, hogy budakalásziak –, akik át akarják hágni ezt a 
zárat. Kértem az ottani településőrt, aki kimondottan a Luppa-sziget és a gátért 
felelős, és az egyik közterület-felügyelőnk is már felajánlotta a segítségét azzal, 
hogy az elején hatványozottabban tud nekünk segíteni. 
 
Krunity Péter képviselő: Ezzel kapcsolatban a gát tulajdonosát is meg kell 
kérdezni, hogy milyen megoldással ért egyet. 
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Rogán László polgármester: Természetesen. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Az előző Képviselő-testület mindig széttárta a kezét, 
bármikor felvetődött ez a probléma, mi nem szeretnénk újabb problémákat 
keresni benne. Az, hogy miért nem, már itt a három év alatt sokszor elhangzott, 
most megmutatjuk azt, hogy miért igen. Egyébként meg van erre egy 
keretösszeg, és nyilván a hivatal felelőssége, hogy ez megfelelően legyen 
lefolytatva. 
 
Rogán László polgármester: Van-e más hozzászólás, javaslat, észrevétel? 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor felolvasom a határozati javaslatot: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 

 
437/2010. (XI.2.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy 86/2009. (II.24.) Kt. határozatában foglalt, a gáton elhelyezett 
útzárat sorompóra cseréli. Az így kialakítandó műszaki 
megoldásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy lehetővé tegye az 
ott élők lakhelyükre jutását, biztosítsa a területre érkező hivatalos 
szervek (mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem, közterület-
felügyelet, rendőrség, gátőr) bejutását és kiszűrje az átmenő 
forgalmat.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lehetséges 
műszaki megoldásoknak az érintett lakókkal való egyeztetésére és a 
megfelelő műszaki megoldás kiválasztására, a sorompó létesítésére. 
A Képviselő-testület a beruházás fedezetét, maximum 2.5 M. Ft 
összeget a 2010. évi költségvetés beruházási tartalék – pályázati 
önrész keretből fedezi.  
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Csak mielőtt a polgármester úr bezárja a nyílt ülést, 
egy rövid indoklás: a 4. napirendi pont nem azért került ki az előterjesztések 
sorából, mert a testület nem kíván foglalkozni a Berdó-csapadékvíz 
elvezetésével, hanem azért, mert a hivatal azt a tájékoztatást adta, hogy jó 
eséllyel akár a jövő héten a Berdó komplex vízelvezetésére vonatkozó felmérés 
megtörténik, megvan a cég, aki ezt a munkát elvégzi, és így egészében kezelné a 
rendszert a hivatal. 
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Mányai Zoltán képviselő: Egy bejelentést szeretnék tenni. A pénzügyi és 
településfejlesztési bizottsági tagságomról lemondok, és azt szeretném, ha a 
helyemre Nógrádi Zoltán kerülne. Ma még természetesen bizottsági tagként 
jártam el. 
 
Rogán László polgármester: A nyílt napirendi pontok végére érkeztünk, 
elbúcsúzunk a minket figyelő televíziónézőktől, a tisztelt budakalászi 
lakosoktól, zárt napirendi ponttal folytatjuk a testületi ülésünket. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 18 óra 30 perc. 
Szünet: 18.30-18.35 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Nagy Zsolt 
aljegyző 

  
 
 


