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Szám: 29/2010 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK  
a Képviselő-testület 2010. november 23-án (kedden) 16 órakor 

megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 
 

 
Az ülés helye: Kós Károly ÁMK 
 
 
16/2010.(XI.24.) sz. Önk. rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 11/2009. (IV.1.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

17/2010.(X.24.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. sz. 
mellékletének módosítása 

18/2010.(XI.24.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település 
építészeti örökségének védelméről szóló 15/2005.(VII.18.) sz. 
rendeletének módosítása 

 
463/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
 kiegészítése 
464/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Budakalász környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló  elfogadása 
465/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az  ügyintézés 
 helyzetéről 
466/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 A Budakalászi Felsőoktatási ösztöndíjpályázat kiírása 
467/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Budakalász, Budai út 2283 hrsz.-ú útingatlannal kapcsolatos 
 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kérelmének 
 megtárgyalása 
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468/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Önkormányzati bértelkek hasznosítása 
469/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Átmeneti segély formában biztosított tűzifa vásárlása a  „rendszeres 
 gyermekvédelmi támogatás” keret terhére 
470/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Pomázi út 2. szám alatt található Hársfa borozó tetőszerkezetének  felújítása   
471/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 A Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft., valamint Budakalász 
 Nagyközség  Önkormányzata között 2006. március 6-án köttetett 
 szerződés módosítása 
472/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Budakalász, Táncsics Mihály u. 19. szám alatt és a Széchenyi u. 17. szám 
 alatt  megüresedett önkormányzati bérlakások hasznosítása 
473/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Budakalász, Táncsics Mihály u. 19. szám alatt és a Széchenyi u. 17. szám 
 alatt  megüresedett önkormányzati bérlakások hasznosítása 
474/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 
 végrehajtásáról 
475/2010.(XI.23.) Kt. határozat 
 A 2010 október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
 tájékoztató  elfogadása 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 29/2010 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
a Képviselő-testület 2010. november 23-án (kedden) 16 órakor 

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

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter 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 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Tari Réka főépítészi referens 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Homor István beruházási osztályvezető 
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport 
osztályvezető 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 11/2009.(IV.1.) 
rendelet módosítására  

 250/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. 
mellékletének a módosítására  

 251/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a település építészeti örökségének helyi védelméről szóló 

15/2005 (VII.18.) rendelet módosítására 
 252/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
kiegészítésére 

 253/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 254/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés 

helyzetéről 255/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Dr. Molnár Éva jegyző 

 
7. Javaslat a Budakalászi Felsőoktatási ösztöndíjpályázat kiírására  

 259/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
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   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a Budakalász, Budai út 2283 hrsz-u út ingatlannal kapcsolatos 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kérelmének 
megtárgyalására. 

 261/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat az önkormányzati bértelkek hasznosítására  

 262/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat átmeneti segély formában biztosított tűzifa vásárlásához a 

„rendszeres gyermekvédelmi támogatás” keret terhére 
269/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat Budakalász, 604/1 hrsz.-ú, természetben Pomázi út 2. szám alatt 
található Hársfa borozó tetőszerkezetének a felújítására 

 263/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

12. Javaslat a Budakalász Közmű Üzemeltető Kft., valamint Budakalász 
Nagyközség Önkormányzata között 2006. március 06.-án köttetett 
szerződés módosítása. 

  264/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat Budakalász, Táncsics Mihály u. 19. szám alatti és a Széchenyi 
utca 17. szám alatti megüresedett önkormányzati bérlakások 
hasznosítására  

 268/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

14. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  
 260/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
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Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

15. Javaslat a 2010. október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló tájékoztató elfogadására 

 257/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
16. Javaslat Szelczi Mária, a Polgármesteri Hivatal dolgozójának saját halottá 

nyilvánítására (Zárt ülésen tárgyalható) 
258/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

17. Javaslat a budakalászi 635/1 hrsz.-ú, természetben az Erdőhát utcában 
lévő földrészlet értékesítésére (Zárt ülésen tárgyalható) 

 265/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

18. Javaslat a budakalászi 3566 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolására (Zárt 
ülésen tárgyalható) 

 267/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

19. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (Zárt ülésen 
tárgyalható) 

 266/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 00 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm a megjelent képviselőtársaimat, a televíziónézőket, a hivatal 
dolgozóit és a minket figyelő budakalászi polgárokat. Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-ai rendes testületi 
ülését ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel 
határozatképes.  
19 napirendi pontot terjesztettünk a tisztelt Képviselő-testület elé. Ha a 
napirendi pontokkal kapcsolatban bárkinek bármilyen észrevétele van, az kérem, 
jelezze. 
Szeretném bejelenteni, hogy a 11. napirendi pontot ezennel visszavonom; a 
Hársfa borozó tetőszerkezetének felújításáról szóló előterjesztésemet azért 
vonom vissza, mert a szakbizottság két tagja az épületet megvizsgálta olyan 
szempontból, hogy indokoltak-e a munkálatok, de az írásos szakvélemény még 
nem érkezett meg, ezért ők is visszavonták. 
Kérem, akinek van észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban, az most 
tegye meg. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nem volna szerencsés mégis csak tárgyalni ezt az 
ügyet? Mert ha egy hónap múlva lesz a következő ülésünk és akkor döntünk, és 
már hó borítja a tetőt, úgy nehezebb hozzáférni, akkor pedig rendkívüli testületi 
kell. 
 
Kaltner Károly képviselő: Közben megkaptuk a véleményt. 
 
Rogán László polgármester: Ha megérkezett, akkor tárgyalni fogjuk, nem 
vonom vissza. A bizottság tárgyalta. 
 

(Megérkezik Mányai Zoltán képviselő, a Képviselő-testület 10 fővel folytatja a 
munkáját.) 

 
Tolonics István képviselő: A 10. napirendi pontot, a tűzifa kérdését azt 
javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ez egy átcsoportosítás. Pénzügyi átcsoportosításokat, 
ami rendeletmódosítás körébe tartozik, nem szoktunk zárt ülésen tárgyalni. Zárt 
ülésen tárgyalható az – és erről külön kell szavazni a testületnek –, ami az 
önkormányzat vagyonával való rendelkezésnél korlátot jelent, hogy ne mindenki 
ismerje meg: üzleti titok, vagy ami az önkormányzat érdekeit súlyos 
veszélyeztetné. Ez nem érint személyi kérdést. Ehhez képest is javasolja a zárt 
ülésen való tárgyalását? 
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Tolonics István képviselő: Nem ragaszkodom hozzá.  
 
Rogán László polgármester: Más hozzászólás, észrevétel? (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
napirendi pontokról szavazzunk. Aki egyetért a napirenddel, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 10 igen – egyhangú. 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 11/2009.(IV.1.) 
rendelet módosítására  

 250/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés a Pest 
Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének figyelembe 
vételével készült. A törvényességi észrevétel több pontban kifogásolta az 
önkormányzati bérlakások elidegenítésének rendelkezéseit, ezért az észrevétel 
figyelembe vételével a lakásrendeletünket módosítottuk. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 
Népjóléti Bizottság megtárgyalta és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolták, 
azzal, hogy a hatálybalépés napja: november 25. 
Akinek bármilyen észrevétele van a napirendi ponthoz, az kérem, tegye meg. 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor felolvasom a rendeletmódosítási 
javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

16/2010.(XI.24.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 11/2009. 
(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 16/2010 
(XI.24.) sz. rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
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2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. 
mellékletének a módosítására  

 251/2010.(XI.23.)számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés tulajdonképpen egy technikai 
átvezetésről szól, mely szerint a forgalomképtelen ingatlanok köréből a 
forgalomképes ingatlanok körébe tesszük át az Erdőhát utca kialakításához 
korábban lejegyzett területrészt, aminek a végrehajtása nem történt meg, ezzel a 
területrész értékesíthetővé válik. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta, azzal, hogy a hatálybalépés napja: 
november 25. 
Kérem a tisztelt testületet, hogy tegye meg az észrevételeit, hozzászólásait. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a rendeletalkotási 
javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

17/2010.(XI.24.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet 
2. sz. mellékletének módosításáról szóló 17/2010.(XI.24.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
 

3. Javaslat a település építészeti örökségének helyi védelméről szóló 
15/2005 (VII.18.) rendelet módosítására 

 252/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
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Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Az értékvédelmi rendelet mellékletei 
tartalmazzák a védett épületek, illetve azokon a védett építészeti elemek 
felsorolását. Egyrészt a védett épületek körét szeretnénk további két épülettel 
bővíteni, ezek a Pomázi úti volt Hársfa vendéglő épülete, illetve a Berdó 
külterületi részén található volt őrház épülete. Másrészt a jelenleg is védett Sport 
utca 1. szám alatti épület kataszteri lapját szeretnénk módosítani aszerint, hogy 
az utcai homlokzat nyílászárói közül ne csupán egy legyen átalakítható, ezáltal 
abban a tulajdonos szándéka szerint üzlethelyiségek üzemeltetése valósulhatna 
meg. 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a 
rendeletmódosítási javaslatot elfogadásra javasolta, azzal, hogy a hatálybalépés 
napja: november 25. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tegye meg az észrevételeit, 
hozzászólásait a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Éppen az egyik védelem alá helyezni kívánt 
épületen szeretnénk most felújítást végezni. Ez nem jelent nehézséget a 
későbbiekben? Nem tudom, hogy mi a védett épületekkel kapcsolatos eljárási 
rend, éppen most szeretnénk tetőt igazgatni, cserélni rajta. Nem lehet, hogy 
éppen a most meghozott rendelkezésünkkel nehezítjük meg egy picit a 10. 
napirendi pontban hozandó döntésünket? 
 
Tari Réka főépítészi referens: Ez nem jelent nehézséget, a védett épületeket 
tervtanácsi állásfoglalással lehet átalakítani. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez azt jelenti, hogy tervtanácsi döntés kell ahhoz, 
hogy a tetőt kicserélhessük rajta? 
 
Tari Réka főépítészi referens: Ha csak állagmegóvás van, akkor nem, ha 
átalakítás van az épületen, akkor igen, de én úgy tudom, hogy ez csak 
állagmegóvást jelent. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Csak azért kérdezem, mert itt például olyanok 
szerepelnek, mint kémény visszabontása, hátsó oromfal szegélybádogozás. Ez 
akkor továbbra is annak minősül? 
 
Tari Réka főépítészi referens: Szerintem igen. 
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Dr. Novotny László képviselő: Felvetettem a Településfejlesztési Bizottság 
ülésén is azt a kérdést, hogy az őrházon fent a Berdóban nem az eredeti 
tetőszerkezet van, hanem lapos tetős volt. Most egy furcsa tetőkialakítás van, ha 
ezzel hagyjuk jóvá, nem biztos, hogy jót tesz az építészeti védelemnek. Van-e 
állásfoglalás arra nézve, hogy milyen típusú tetőszerkezet lesz a védett 
épületben? 
 
Tari Réka főépítészi referens: A kataszteri lapon, amit elfogadásra 
javasoltunk, a lapos tetős kialakítás szerepel, mert eredetileg az épület ilyen 
kialakítású volt. Ha ezen változtatni szeretne az építtető, akkor a Tervtanács 
javaslata alapján tudja megtenni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A kataszteri lapon a helyszínrajzon helytelenül 
Berdó utca helyett Kálvária út szerepel, úgyhogy azt ki kellene javítani. 
 
Rogán László polgármester: Meg fog történni. Más hozzászólás, javaslat? 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a rendeletalkotási 
javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

18/2010.(XI.24.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
település építészeti örökségének védelméről szóló 15/2005.(VII.18.) 
sz. rendeletének módosításáról szóló 18/2010.(XI.24.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
kiegészítésére 

 253/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a 
szerv vezetője köteles szabályozni a Szervezeti és Működési Szabályzatban. 
Ezen jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget azzal, hogy a Polgármesteri 
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Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatába mellékletként beemeljük a fent 
említett eljárásrendet. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy akinek észrevétele, hozzászólása van, 
az most tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a 
határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

463/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
443/2009.(IX.28.) Kt. határozatát ezen határozat mellékletét 
képező, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló 3. 
számú melléklettel egészíti ki. 
 
Felelős:    jegyző 
Határidő: azonnal 
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Melléklet 

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Szervezeti Működési Szabályzatának  

3. számú melléklete 
A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről 

 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 161. § 

alapján, a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét, amely a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának mellékletét 
képezi. 
 
 

 A szabályzat célja  
 

A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakításának általános célja, hogy a 
különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén a 
hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések 
foganatosítása egységes keretben történjen.  

A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend további célja, hogy hozzájáruljon a 
különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megszegésének, 
szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés). 
 
A szabálytalanságok kezelésére az itt meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni. 

 
 

1. Szabálytalanság 
 
 A szabálytalanság fogalma  
 

Szabálytalanság valamely létező szabálytól való eltérést jelent az államháztartás működési 
rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a feladatellátás 
bármely tevékenységében, az egyes műveletekben.  

 

A szabálytalanságok fogalomköre igen széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, 
illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó 
cselekmények egyaránt beletartoznak.  

 
 
A szabálytalanságok alapesetei  
 

• Szándékosan okozott szabálytalanságok,  

• Nem szándékos szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, 
helytelenül vezetett nyilvántartásból származó szabálytalanság),  

• Szabályozatlanságból, hiányos szabályozásból eredő szabálytalanságok.  
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A szabálytalanság, valamely létező szabálytól: 
- központi jogszabályi rendelkezéstől, 
- helyi rendelettől, 
- egyéb belső szabályzattól, utasítástól 

való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem tartását jelenti. 
 
A szabályok be nem tartása adódhat 
- nem megfelelő cselekményből, 
- mulasztásból, 
- hiányosságból. 

 
2. Jelen eljárásrend tekintetében a szabálytalanságok körének meghatározása 

 
Jelen eljárásrend tekintetében szabálytalanságnak minősülnek azok a szabálytalanságok, 
melyek mértékük alapján: 

- a büntető-, 
- szabálysértési, 
- kártérítési, illetve 
- fegyelmi eljárás megindítására adnak okot. 
 

3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 
 
A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) 
előfordulásának megelőzése. 
A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a FEUVE 
(Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés) rendszerben új elemeket kell 
beépíteni, hogy az előzetes, a folyamatos, valamint az utólagos vezetői ellenőrzés eszközével 
a szabálytalanság előfordulása, illetve ismételt felmerülése kivédhető legyen. 
A FEUVE rendszerben az ellenőrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a független 
belsőellenőrzés érintett területre vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a mulasztások, 
hiányosságok, helytelen cselekmények tényeire, okaira, körülményeire, illetve a felelősökre. 
 
A FEUVE rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belső ellenőrzési 
tapasztalatokat úgy kell hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes 
szabályozással, a szabályozás megismertetésével, a szabályozás betartatásával, illetve 
közvetlen felelősök meghatározásával az újabb szabálytalanságok kivédhetőek legyenek. 

 
 

4. Általános elvek 
 
A FEUVE rendszer kialakításáért felelős vezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy az első 
szintű pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és hatékonyságának 
vizsgálatával és értékelésével a szabálytalanságok bekövetkezését elkerüljék. 
 
A FEUVE rendszer kielégítő működését biztosítani kell a szerv minden tevékenysége 
vonatkozásában. 
 
A szerv azon tevékenységeire, működési folyamataira, ahol a szabálytalanságok 
előfordulásának kockázata magas, külön figyelmet kell szentelni. 
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A FEUVE rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan elemeket határoz meg, mely olyan 
feladatokat ír elő, amelyek kiküszöbölik az elkövetés lehetőségét, illetve korlátozzák az 
okozható kár mértékét. 

 
 

5. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a 
szabálytalanságok megelőzése érdekében 

 
Az intézménynél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok a következők: 
- a tervezési folyamatok egyes területei, 
- az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 
tevékenységek, 
- a szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek, 
- a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek. 
 
 
5.1. A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 
következő: 
 
1. A korábbi évek tapasztalatai alapján, - a költségvetési beszámolók adatait is figyelembe 
véve, - meg kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen kényes területek, (elsősorban 
olyan területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás van); 
 
2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek, pl: 
beruházások, eseti, nagy összegű finanszírozások fokozott ellenőrzési rendjének 
meghatározásáról; 
 
3. Biztosítani kell egyes, az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a megváltozott szabályozások 
miatt megnőtt jelentésű területek fokozott ellenőrzését, a szabályosság kontrollálását. 
 
4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a 
tervezési tevékenységre is. 
 
5.2. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 
tevékenységek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az illegális 
pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 
 
2. Gondoskodni kell arról, hogy az intézmény dolgozói számára ismert eljárásrend legyen arra 
az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek kell lenni az ilyen 
esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályainak. 
 
3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, területeiről, 
feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 
 
Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi 
ismérvek alapján kell meghatározni: 
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- az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési főösszeghez 
viszonyított nagyságrendjének vizsgálatával, - azt a százalékot, melytől jelentős tételnek 
számítható a terület, az intézmény a vizsgálat során maga – de írásban is rögzítve - határozza 
meg, 
- az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, azaz 
annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást az 
érintettek megismerték-e, a szabályok betartását a tevékenység során ellenőrzik-e, utólag 
mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy a területet érintette-e a független belső ellenőri, illetve 
esetleg külső ellenőri tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlő, mely az ellenőrzés 
szempontjából a legkevésbé lefedett. 
 
A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek 
a legnagyobb figyelmet igénylik. 
 
5.3. A szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, 
folyamatnak minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 
következő: 
 
- rendszeresen át kell tekinteti a szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső 
szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 
 
- vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés 
esetén meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének megfelelően 
gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás ellenőrzéséről. 
 
5.4. A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
 
- a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való teljes 
végigkísérése történik meg. 
 
Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: 
- dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése, 
- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 
- a beruházások pénzügyi lebonyolítása, 
- az intézmény valamely alapfeladatának ellátása stb. 
 
A pénzügyi tranzakció csoport egyik lehetséges területének a dologi kiadások 
készletbeszerzéseinek nyomon követése esetében a tényleges ellenőrzési feladatok például a 
következők lehetnek: 
- a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata, 
- a beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség szempontjából, 
- a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból: 
- a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló, 
- megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az ellenjegyzése, 
- az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e, 
- gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e; 
- a megrendelés nyilvántartása megfelelőségének, átlátható rendszerben történő kezelésének 
ellenőrzése, 
- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése, 
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- a készletjellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, tárolásának 
vizsgálata, 
- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – a feladat 
valamennyi mozzanatára kiterjedően, 
- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának 
áttekintése, 
- az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése, 
- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata, 
- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése. 
 
A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a ténylegesen vizsgálandó területeket, valamint a 
részterületeket mindig a feladat-ellátáskor kell külön, írásban meghatározni. 
 

6. A vezető értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása érdekében 
 
A vezető a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy alkalommal 
értékeli az intézmény egyes működési folyamatait. Az értékelési feladatok ellátásába más 
személyeket, különösen a folyamatgazdákat is bevonja. 
 
Az értékelés során át kell, hogy tekintsék legalább a következőket: 
- a szervnél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a FEUVE 
tevékenység, 
- a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő rugalmassággal 
válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére, 
- az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer még 
nem került kialakításra, 
- a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési nyomvonalak, 
- a FEUVE szabályzata elkészült-e, annak betartására fordítanak-e kellő figyelmet. 
 
Az intézményvezető a FEUVE tevékenységet köteles értékelni: 
- a független belső ellenőr, valamint 
- a külső ellenőri szervezet megállapításai alapján is. 
 

7. Feladatok a szabálytalanságok észlelése esetén 
 

A FEUVE rendszernek a következő feladatai lehetnek, ha működése során szabálytalanságot 
észlel: 
a) amennyiben a FEUVE rendszerben feladatot ellátó személy az ellenőrzési tevékenysége 
során a korábban már meghatározott - szabálytalanság gyanúját észleli, haladéktalanul köteles 
értesíteni a vezetőt; 
b) amennyiben a vezető észleli a szabálytalanság gyanúját, köteles erről a felügyeleti szerv 
vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni, illetve a felügyeleti szerv vezetőjének érintettsége 
esetén gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve az eljárások 
megindításáról. 

 
8. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások 

 
8.1. A büntető eljárás megindítása 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 
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gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli. 
 
A büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a 
törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntető eljárást megindítani. 
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében 
tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. 
 
A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 
 
8.2. Szabálysértési eljárás 
A szabálysértésekről szóló LXIX. Törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, 
tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek 
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. 
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság 
részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 
 
8.3. Kártérítési eljárás 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 
 
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók 
továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (Mt.), a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 
 
8.4. Fegyelmi eljárás 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 

 
 

9. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA 
 
A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása 
 
A vezető felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Bizonyos esetekben (pl. büntető- 
vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek 
értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a 
megfelelő eljárásokat megindítsa. 
 
Más esetekben fegyelmi ügyekben a vezető, vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A 
vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. A 
vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha 
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a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek 
megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre 
álló információ. 

 
 

10. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE 
 
A vezető feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) során: 
• nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított 
eljárások helyzetét; 
• figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; 
• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság lehetőségeket” 
beazonosítja, (témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés 
számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a 
vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 
• Ha az eljárás nem az intézkedés szerint történik, akkor a vezető javaslatot tesz a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

11. A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 
NYILVÁNTARTÁSA 

 
A vezető feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása 
során: 
• a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és 
pontos vezetéséről gondoskodik; 
• egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a 
kapcsolódó írásos dokumentumokat; 
• nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; 
 
Jelentési kötelezettségek 
 
Az ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek 
intézkedési tervet kell készítenie és a vezetőt tájékoztatni kell. 
 
A szabálytalanságfelelős a szervezeti struktúrában  
 
A Hivatalban a szabálytalanságkezeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a 
szabálytalanságkezeléssel megbízott munkatárs (a továbbiakban: szabálytalanságfelelős) 
végzi. 
 
A szabálytalanságfelelőst – az objektív bizonyítékokon alapuló vélemény biztosítása 
érdekében – kizárólag a jegyző utasíthatja.  
 
Szabálytalanságfelelősi feladatok ellátásával kizárólag főállású, határozatlan idejű jogviszony 
keretében foglalkoztatott köztisztviselő bízható meg, aki tevékenységét kapcsolt 
munkakörben, a munkaköri leírás szerinti egyéb feladatai mellett látja el.  
A szabálytalanságfelelős személyét a jegyző a vonatkozó belső szabályzat hatálybalépését 
követően, illetve a korábbi szabálytalanságfelelős visszahívásával egyidejűleg jelöli ki. A 
szabálytalanságfelelős munkájának értékelése a jegyző feladata.  
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A szabálytalanságfelelős feladat- és hatásköre  
 

a.) a jegyző részére negyedéves összefoglaló és soron kívüli jelentések összeállítása a 
szabálytalanságok alakulásáról,  

b.) szervezeti egységenként, ugyanakkor a Hivatal és intézményei egészére összesíthető 
nyilvántartás vezetése a szabálytalansággyanús esetekről, kivizsgált 
szabálytalanságokról, illetve a megtett intézkedésekről, azok eredményességéről, a 
dokumentáció naprakészségének és teljességének biztosítása,  

c.)  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a jegyző, illetve külső szervezetek irányába,  
d.) a nem kiemelt jelentőségű szabálytalanságok esetében az előírt összefoglaló statisztika 

összeállítása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az érintett szervezeti egységek, 
külső szervezetek felé,  

e.) igény szerint tanácsot nyújt a szabálytalanság minősítéséhez, megfogalmazásához, a 
teljesítés felülvizsgálatához.  

 
Jelen eljárásrend Budakalász Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára, és 
intézményeire vonatkozik. 
 
 
Budakalász, 2010. november     . 
 
 
 
Rogán László       dr. Molnár Éva 
polgármester      jegyző 
 
 
 
 

1. számú függelék a Budakalász Város Önkormányzat a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjéhez 

2. számú függelék a Budakalász Város Önkormányzat a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjéhez   

 
1. számú függelék a Budakalász Város Önkormányzat A szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjéhez 

………………………………… Ny.t.sz.: 
 
…………………………………. 
(szervezeti egység megnevezése) 
 
 
 

Feljegyzés 
 

……………………………… 
(szervezeti egység vezetője) 

keresztül 
 

…………………………….. 
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szabálytalanság felelős részére 
 

Tárgy: szabálytalanság észlelése  
1.) A szabálytalanság pontos tartalma: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2.) A szabálytalanság az alábbi jogszabályt, szabályt sérti: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3.) A szabálytalanság* 

Szándékos               Nem szándékos (gondatlan) 
 
4.) A szabálytalanság előfordulásának gyakorisága* 

Eseti                                        Rendszeres 
 
5.) A szabálytalanság korrigálhatósága* 

 
Folyamatban lévő, korrigálható                      Nem folyamatban lévő, korrigálható 

 
6.) A pénzbeli juttatásra, kifizetésre való utalás* 

 
Pénzbeli juttatást, kifizetést érintett                         Pénzbeli juttatás, kifizetést nem érintett 

 
7.) Amennyiben a szabálytalanság pénzbeli juttatást, kifizetést érintett, van-e lehetőség a 
visszakövetelésre?* 

Igen                     Nem                  Megjegyzés 
 
 

8.) A pénzbeli juttatás, kifizetés visszakövetelésre megtörtént-e a szükséges intézkedés?* 
 

Igen                       Nem                  Megjegyzés 
 
9.) Amennyiben a pénzbeli juttatás, kifizetés visszakövetelésre nem történt meg a 
szükséges intézkedés, ennek oka: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
10.) Kárenyhítésre, minimalizálásra szükséges-e azonnali intézkedés?* 

 
Igen                     Nem                  Megjegyzés 

 
11.) A szabálytalanság észlelése* 
 

Közvetlenül észleltem                                 Tudomásomra jutott 
 
12.) A szabálytalanságra az alábbiak szerint derült fény:* 
 

Dokumentumon alapuló ellenőrzés                                 Helyszíni vizsgálat 
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13.) A szabálytalanság kapcsolódó alábbi dokumentumokat csatolom: 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
14.) Megjegyzések: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Budakalász, …………………….. 
 
 

……... ……………………………. 
szabálytalanságot észlelő aláírása 

 
 
A szabálytalanság észlelésére vonatkozó feljegyzés kettő eredeti példányát átvettem, 
amelyből az egyik példányt haladéktalanul/…. napon belül a szabálytalanságfelelős részére 
átadok. 
 
 
Budakalász, …………………….. 

………………………………………. 
szervezeti egység vezetőjének aláírása 

 
A szabálytalanság észlelésére vonatkozó feljegyzést átvettem. 
 
Budakalász, …………………….. 
 

………………………………………. 
szabálytalanságfelelős aláírása 

 
*megfelelő rész aláhúzása 

 



 
2. számú függelék a Budakalász Város Önkormányzat A szabálytalanságok kezelése eljárásrendjéhez 
 

Szabálytalanságok nyilvántartása  
 
 
Szervezeti egység:………………………………………….. 
 
 

Sor-
szám  

Szabálytalanság rövid 
leírása  

Szabálytalanságról 
való tudomásszerzés, 

a szabálytalanság 
jelentésének dátuma  

A szabálytalanság 
megszüntetésére 

megteendő 
intézkedés  

A szabálytalanság 
megszüntetésére 

megteendő 
intézkedés 
határideje  

A szabálytalanság 
megszüntetésé-ért, 

intézkedésért felelős 
személy  

Kapcsolódó 
írásos 

dokumentum  

A szabálytalanság 
megszüntetésére 

megtett intézkedés 
kontrollja, a 

hatékonyságra 
való megjegyzések  

        

        

        

        

        

        

        

        
 
Budakalász,…………………………………………………………….                                 
                                                                                                                                                          
…………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                 szervezeti egység vezetőjének aláírása 
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5. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 
254/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: A Képviselő-testület jogszabályi 
kötelezettségének tesz eleget akkor, amikor a környezetvédelmi 
helyzetről szóló beszámolót megtárgyalja és elfogadja. 
A lakosság tájékoztatása a honlapon és a Hírmondó újságon keresztül történik. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a beszámolót részleteiben 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Megkaptuk az előterjesztést. Kérem, ha bárkinek 
javaslata vagy hozzászólása van, az tegye meg. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A Berdóban nagyon sok helyen meg más 
helyeken is – Fetterné Beával már egyeztettem a különböző helyszíneket – 
nagyon sok szemetet, építési hulladékot raknak le. Remélem, most, hogy a 
krumpliszállítás véget ér, akkor felszabadul annyi kapacitása a hivatalnak, hogy a 
szemetet el lehessen szállítani. 
Hozzá kell tenni azt is, hogy a szemetet növeli az, hogy a Saubermacher-Bicske a 
lomtalanítást saját jogkörében felülbírálta, hogy mit visz el, és mit nem visz el. 
Most állítólag tényleg nem kell az autógumikat elvinni, de ha ott vannak, az 
nagyon nagy szemetelést jelent Budakalászon. Ha viszont valakinek a kerítése 
elé leraknak egy kidobandó bútort, akkor közlik, hogy azért nem viszik el, mert 
az illetőnek nincs szemétszállítási megállapodása, aztán kiderül, hogy a 
szomszédé a bútor. Ne ők döntsék már el egy ilyen lomtalanításnál, hogy melyik 
kerítés elől viszik el, ha kiraktak lomot, akkor azt vigyék el. 
 
Rogán László polgármester: A múltkor már kitértünk erre a kérdésre. Talán ön 
jelezte napirend előtti hozzászólásában, hogy ez a probléma azóta is fennáll. 
Kértem Szávai urat, hogy amennyiben a krumpliosztás mellett van kapacitása, 
akkor ezt tegye meg; jelezte nekem, hogy a kistraktorral már hármat fordultak, és 
amit ön jelzett építési törmeléket, azt onnan elszállították. Ez az egyik. 
A másik pedig: dolgozunk a Saubermacher szerződésmódosításán abban a 
tekintetben, hogy a házhoz menő lomtalanítást szeretnénk Budakalászon 
bevezetni, ami kizárja azt, hogy a szomszédok egymás elé odatehessék a 
hulladékukat. Mire a díjmegállapításra a rendelet újra elénk fog kerülni, addigra 
már a Saubermacherrel szándékunkban áll kidolgozni ezt a megállapodást, 
úgyhogy vissza fogunk térni még erre. 
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Németh Antal képviselő: Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy már 
évek óta tologatjuk a helyi környezetvédelmi rendelet megalkotását. Ezt azért 
lenne majd szükséges napirendre venni, mert ebben a hatósági jogkört a jegyző 
látja el. Jelen pillanatban a környezetvédelmi referens a Helyi Építési Szabályzat 
tesz állásfoglalást, ami teljesen szabálytalan, mivelhogy nincs helyi rendeletünk. 
Tehát nyomatékosan kérem, hogy az eddigi tologatást most már fejezzük be és 
tűzzük a jövő évben mindenképpen napirendre a helyi környezetvédelmi rendelet 
megalkotását. 
 
Rogán László polgármester: A jegyző asszony jelzi nekem, meg tudok is róla, 
hogy már folyamatban van e rendelet előkészítése, úgyhogy a testület elé fog 
kerülni nemsokára. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Polgármester úr már említette, hogy a 
Saubermacherrel szerződnénk esetlegesen konténeres hulladékszállításra. Azt 
javaslom, hogy más árajánlatokat is kérjünk. A hirdetési újságban látott árak 
alapján a Saubermacher két-háromszoros áron szállítja el a konténeres 
hulladékot, mint mondjuk mások.  
 
Rogán László polgármester: Ezt ingyen fogja elszállítani. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nyilván nem ingyen, mert ez a településnek pénzébe 
kerül, de az ő áraik, a publikus, a település számára a mindenki által elérhető 
konténeres szállítása két-háromszorosa a szokásos piaci árnak. 
 
Rogán László polgármester: Konténeres szállítás akkor merül csak fel, amikor 
olyan mennyiségű lom van, ami konténert igényel. 
Ha más hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), akkor felolvasom a javaslatot: 
(Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

464/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete Budakalász 
Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
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6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés 
helyzetéről 255/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Dr. Molnár Éva jegyző 
Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: A Polgármesteri Hivatal minden évben, így most 
is összeállította az ügyintézés helyzetéről szóló tájékoztatót. Az összeállításkor 
figyelembe vettük az elmúlt időszak során tett képviselői észrevételeket, 
valamint a 2009 novemberében készült ügyfélelégedettség-mérés eredményeit, 
továbbá a szervezetfejlesztési pályázat során a Polgármesteri Hivatal 
átvilágításáról szóló jelentésben foglaltakat. 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, határozati javaslatot elfogadásra 
javasolták. 
Tisztelt Képviselő-testület! Ha bárkinek észrevétele van a napirendi ponthoz, az 
kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a 
határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

465/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról valamint az ügyintézés 
helyzetéről készült beszámolót. 
 
Felelős:  dr. Molnár Éva jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 

7. Javaslat a Budakalászi Felsőoktatási ösztöndíjpályázat kiírására  
 259/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: Az Önkormányzat nem csatlakozott a 2011. évi 
Bursa Hungarica pályázathoz. Ahhoz, hogy ne essenek áldozatul a településen 
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lakó, felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hallgatók, a Budakalászért 
Közalapítványnak átadott 2 millió forint keretösszegből javaslom a Bursához 
hasonló pályázat kiírását, a támogatások elosztását. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy akinek a napirendi ponthoz javaslata, 
észrevétele van, az tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

466/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan 

rászoruló felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók 
támogatására 2011. évre a Budakalászért Közalapítvány 
közreműködésével írja ki a „Budakalász Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatot”. 

 A Budakalász Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat meghirdetéséhez és 
lebonyolítására a 2011. évre 2.000.000 Ft támogatási összeget nyújt 
a Budakalászért Közalapítvány számára.  

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.000.000 Ft 
keretösszeget előzetes kötelezettségvállalásként az önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a támogatási összeg folyósítása érdekében a 
Budakalászért Közalapítvánnyal a támogatásról szóló megállapodás 
aláírására. 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2009-
2010. évben Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj támogatásban 
részesített hallgatók számára nyújtott 79.000 Ft támogatási összeget 
a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja, az OKMT számára 
folyósítja.  

 A 2011. évi ösztöndíjpályázat meghirdetését az előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívás alapján javasolja a 
Budakalászért Közalapítvány számára. 

 
Határidő: a támogatási megállapodás aláírása 2010. december 1., 

a pályázat meghirdetése 2011. január 3.,  elbírálása 
2011. április 1., a fedezet biztosítása a 2011. évi 
költségvetési rendeletben. 

Felelős:  Rogán László polgármester, Elekes Botond elnök 
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(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
 

8. Javaslat a Budakalász, Budai út 2283 hrsz.-ú út ingatlannal kapcsolatos 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kérelmének megtárgyalására 

 261/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
levélben fordult Önkormányzatunkhoz, melyben a 1115 jelű országos közút 
Budakalász közigazgatási területén áthaladó szakaszának állami tulajdonba és 
vagyonkezelésbe adását kéri térítésmentesen.  
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a nemleges határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Tisztelt Képviselő-testület! Akinek bármilyen hozzászólása, észrevétele van, az 
kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a 
határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

467/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kérelmét nem 
támogatja, melyben Budakalász Budai út 2283 hrsz-ú út ingatlan 
állami vagyonkezelésbe adását kéri.  
 
Határidő: kiértesítésre azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 

9. Javaslat az önkormányzati bértelkek hasznosítására  
 262/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott telkek 
bérleti szerződése lejárt, ezért javasoljuk a szerződések további egy évre történő 
meghosszabbítását. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akinek észrevétele van, az tegye meg. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Elhangzott a Településfejlesztési Bizottság 
ülésén egy olyan javaslat, ami inkább a régi, „jó” szocialista-SZDSZ-es 
rendszerre jellemző, hogy egyben értékesítsük az egész bértelket. Semmiképpen 
nem szabad megengedni az egyben való értékesítést, ez azt jelenti, hogy 
nagybefektetők fogják megkaparintani azt az értékes 08-as területet. 
 
Rogán László polgármester: Ez csak elhangzott, itt nem látom. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Szerencsére nincsen benne, de előre is mondom, 
hogy erre vigyázni kell, nehogy véletlenül ilyen legyen belőle. 
 
Rogán László polgármester: Képviselő úr, mindenképpen vigyázni fogunk, 
köszönöm az észrevételt, de most nem erről fogunk dönteni. Más hozzászólás, 
javaslat? (Nincs.) Felolvasom a két pontból álló határozati javaslatot: 
(Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

468/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
1.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 

külterületi bértelkekre 1 éves szerződéseket köt azokkal a 
bérlőkkel, akik a bérleti szerződésben előírt feltételeket 
maradéktalanul teljesítik. Az éves bérleti díj a 35/2009.(X.28.) 
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kerül 
megállapításra.  

Budakalász Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a határozat 1-3. sz. melléklete szerinti bérleti szerződések aláírására.  

 
2.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem 

hasznosított (üresen maradt) bértelkeket a helyben szokásos módon 
(Budakalász honlapja) pályázat útján meghirdeti. A pályázatok 
elbírálása „Az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő célú 
bértelkek hasznosításáról szóló 35/2009. (X.28.) számú rendelet” 
alapján történik. 
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Budakalász Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a hirdetéssel kapcsolatos teendők ellátására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 

10. Javaslat átmeneti segély formában biztosított tűzifa vásárlásához a 
„rendszeres gyermekvédelmi támogatás” keret terhére 
269/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A szociálisan 
rászorultak részére az Önkormányzat átmeneti segély formájában biztosít tűzifát. 
A testületi ülést követően kerül sor a szerződés aláírására, a tűzifa osztása a 
kérelmezők részére várhatóan december első napjaiban indul.  
A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Szeretném hozzátenni ehhez a napirendi ponthoz, ami talán a bizottsági ülésen is 
elhangzott, hogy mivel most az önkormányzat területén folynak különböző 
útépítési munkálatok, ennek keretében sor fog kerülni különböző fák kivágására, 
természetesen egyeztetve az útépítéssel megbízott céggel és a NIF-fel is. Ezeket 
a fákat szintén az ellátottak fogják megkapni. A Szentistvántelepi Iskola területén 
is kivágásra kerül egy veszélyes fa, amit szintén a rászorultak között fogunk 
kiosztani. Ha meg tudunk állapodni a Közép-Dunamenti Vízügyi Igazgatósággal, 
akkor az uszadék fát el fogjuk hozni a Duna-partról. Így fog kiegészülni az 
önkormányzat által vásárolt tűzifamennyiség. 
Ha bárkinek észrevétele van a napirendi ponthoz, az kérem, tegye meg. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot: 
(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

469/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
átmeneti segély formájában nyújtható tűzifa megvásárlásához az 
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Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a „rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás” keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
 

11. Javaslat Budakalász, 604/1 hrsz.-ú, természetben Pomázi út 2. szám alatt 
található Hársfa borozó tetőszerkezetének a felújítására 

 263/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: Kiosztottuk a véleményeket, Kaltner úr jelezte, 
hogy szeretne hozzászólni. 
 
Kaltner Károly képviselő: Siklósi József és Máté István bizottsági tagokat 
felkértük, hogy vizsgálják meg az épületet. Összefoglalva a véleményüket nem 
javasoltak átfogó felújítást, csak egy állagmegóvást, ami megóvja a 
tetőszerkezetet erre a télre, viszont jövőre komolyabb felújítást javasolnak. Tehát 
most csak egy 500.000 forintos állagmegóvást javasolnak, jövőre viszont az 
épület átfogó felújítását, és én ezt elfogadtam. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az itt felsorolt hat-hét munka közül tudom, hogy 
mindent a közmunkásokkal próbálunk elvégeztetni. Gallyat vágni, ereszt 
tisztítani, ad abszurdum kéményt visszabontani olyan feladatok, amiket nem 
feltétlenül kell külső vállalkozóval elvégeztetni, tehát azt javaslom, hogy ennek 
az összegnek a meghatározásakor ezt is vegyük figyelembe. 
 
Kaltner Károly képviselő: Az 500.000 forintot maximális összegnek szántuk, 
nyilván ennél kevesebb lesz. 
 
Rogán László polgármester: Akkor azt terjesztem elő módosító indítványként, 
hogy ezen munkálatokra, amiket Kaltner képviselőtársunk elmondott, a 2011. évi 
költségvetésben fogunk biztosítani fedezetet. 
 
Kaltner Károly képviselő: Az 500.000 forintos összeget most kell biztosítani, 
mert az állagmegóvást december 31-éig el kell végezni, viszont az átfogó 
felújítást jövőre. 
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Rogán László polgármester: Azért kértem, hogy vegyük le ezt a napirendről, 
mert most is vannak viták, és ez a kérdés még nincs kiforrva. 
 
Kaltner Károly képviselő: Az önkormányzat 2010. évi költségvetés 5. 
melléklet, településrendezéssel kapcsolatos ingatlanvásárlás című fejezet terhére 
biztosítsuk, csak ne a 3 millió forintos összeg legyen benne, hanem 500.000 
forint. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: A Siklósi József építész által készített összegzés szerint 
a módosító indítvány az lenne, hogy: Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Budakalász Pomázi u. 2. 604/1 hrsz-ú 
ingatlanon lévő Hársfa borozó épület teljes tetőszerkezet-felújításával 
kapcsolatban az ezen feljegyzésben rögzített legszükségesebb munkálatokra 
500.000 forint plusz Áfa összeget biztosít, a felújításhoz szükséges összeget az 
önkormányzat 2010. évi költségvetés 5. melléklet, településrendezéssel 
kapcsolatos ingatlanvásárlás c. fejezet terhére biztosítja. Ez így elfogadható? 
(Nincs ellenvetés.) 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az eredeti előterjesztésben szerepelt már az 
árajánlatban is a CBA tetőszerkezetének 100.000-200.000 forintos nagyságrendű 
javítása. Akkor ez ebbe az 500.000 forintba bele kell, hogy férjen, vagy ez egy 
teljesen külön dolog? 
 
Rogán László polgármester: Teljesen külön van, ez most a Hársfa borozó. 
 
Tolonics István képviselő: Maximum 500.000 forint plusz Áfa legyen. 
 
Rogán László polgármester: Aki a jegyző asszony által elmondottakat 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

470/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Budakalász Pomázi u. 2. 604/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Hársfa 
borozó épület teljes tetőszerkezet-felújításával kapcsolatban a 
határozat mellékletét képező feljegyzésben rögzített 
legszükségesebb munkálatokra maximum 500.000.- Ft + ÁFA 
összeget biztosít. 

A felújításhoz szükséges összeget az önkormányzat 2010. évi 
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költségvetés 5. melléklet, településrendezéssel kapcsolatos 
ingatlanvásárlás c. fejezet terhére biztosítja. 
 
Határidő: munka befejezésére 2010. december 30. 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

Melléklet 
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12. Javaslat a Budakalász Közmű Üzemeltető Kft., valamint Budakalász 
Nagyközség Önkormányzata között 2006. március 6-án köttetett szerződés 
módosítása. 

  264/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (12. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Budakalász Közmű Üzemeltető Kft., valamint 
az Önkormányzat közötti szerződésben szereplő 300.000 forintos megbízási díj, 
mely a hálózatra utólagosan csatlakozó érdekeltségi egységekkel kapcsolatos 
feladatok ellátását foglalja magában, túlzó, ezért a feladatok csökkenése miatt 
javasoltam az 50.000 forint+ÁFA/hó összegre történő módosítást. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Akinek hozzászólása van, az kérem, tegye meg! (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 

471/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 
Közmű Üzemeltető Kft.-vel köttetett szerződés 3. pontjában a 
megbízási díj összegét 50.000 Ft +Áfa/hó összegre módosítja 2011. 
január 1. napjától. Felhatalmazza a polgármestert és utasítja az 
ügyvezetőt a szerződés módosításának az aláírására. 
  
Határidő:  kiértesítésre azonnal, szerződés aláírására: 2010. 

december 30. 
Felelős:  polgármester 

 
13. Javaslat Budakalász, Táncsics Mihály u. 19. szám alatti és a Széchenyi 

utca 17. szám alatti megüresedett önkormányzati bérlakások 
hasznosítására  

 268/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (13. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A két lakás üres, 
felújításra szorul, ezért javaslom piaci alapon bérlakásként hasznosítani. 
A Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
Akinek hozzászólása, javaslata van, az kérem, tegye meg. 
 
Tolonics István képviselő: Kint voltunk a helyszínen néhányan. Most konkrétan 
a Táncsics utcai lakásról beszélek, ami elég rendes felújításra szorul, de ezt a 
bérlő vállalná. Felvetődött ötlet szinten, hogy az épület mellett, a pincelejárónál 
van egy terület, ahova már régebben is terveztünk egy zárt helyiséget kialakítani, 
amiben az Idősek Klubja, illetve a családsegítő el tudja helyezni és száraz helyen 
tudja tartani azokat a ruháit, cuccait, ezt, azt, amiket tárolnia kell. Ez elég kis 
összegből megoldható, úgyhogy fogom javasolni, hogy a jövő évi költségvetésbe 
tegyük bele. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Meglepett ez a hozzászólás, mert az van a 
javaslatban, hogy pályázat útján lesz hasznosítva; akkor honnan gondolja 
Tolonics úr, ki lesz a pályázat győztese, hogy a bérlő vállalja? Azt kell akkor a 
pályázatba beleírni, hogy vállalnia kell. 
 
Rogán László polgármester: Így van. 
 
Tolonics István képviselő: Úgy lesz kiírva a pályázat. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy mivel akkora az igény rá, többen is, akik pályáznak, vállalják a 
felújítását, tehát nem az önkormányzatot terheli ez a költség. 
 
Balogh Csaba képviselő: Emlékeim szerint a Családsegítő mögötti helyiségről 
van szó. Ez a rész raktár volt, felszabadult és megpróbálunk benne kialakítani 
egy önkormányzati bérlakást. 
 
Rogán László polgármester: Igen. Más javaslat, hozzászólás? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatokat: 
(Felolvassa.) Aki ezeket elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

472/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász, 
Táncsics Mihály utca 19. szám alatti önkormányzati bérlakást piaci 
alapú bérlakásként kívánja hasznosítani, melyet nyilvános pályázat 
útján kell meghirdetni. 
Határidő : azonnal 
Felelős: polgármester 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 

473/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász, 
Széchenyi utca 17. szám alatti önkormányzati bérlakást piaci alapú 
bérlakásként kívánja hasznosítani, melyet nyilvános pályázat útján 
kell meghirdetni. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

14. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  
 260/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (14. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: A Képviselő-testület által meghozott lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a tett intézkedésekről szól az 
előterjesztés.  
A bizottságok megtárgyalták és a határozati javaslatot elfogadásra javasolták. 
Van-e valakinek hozzászólása? 
 
Dr. Novotny László képviselő: Valamikor május körül hoztunk határozatot az 
utakra 18,5 millió forintról, és akkor az volt a döntés, hogy megvárjuk a 
közbeszerzési törvény módosítását, hogy a tervezési dolgokat ne kelljen 
korlátozni. Azóta viszont szeptember 15-ével kijött az új közbeszerzési törvény, 
semmi nem akadályozta volna a hivatalt, hogy kiadja a tervezési megbízásokat. 
Beszéltem Homor úrral, a beruházási részleg jelentősen túlterhelt – tudjuk, hogy 
most Csikely Ágnes is elment –, de a megbízásokat ki kell adni, mert nem lesz 
időben úttervezés és nem fogunk tudni indulni pályázatokon. Ezek az utak 
olyanok, amikre pályázni lehetne, az én körzetemben a legfontosabbak lennének 
a Zöldfa utca, Diófa utca, Kilátó utca. 
 
Rogán László polgármester: Ezek akkor is fel lettek írva a sorba. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Föl vannak írva, de szeptember 15-éig ki kellett 
volna adni a tervezést. 
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Rogán László polgármester: Sajnos nem volt szeptemberben testületi ülés; 
erről most mi nem tehetünk, legalábbis itt a képviselők nagy része nem tehet 
róla. 
 
Dr. Novotny László képviselő: De ez nem a testülettől függ, erről határozatot 
hoztunk. 
 
Rogán László polgármester: Én ezzel tisztában vagyok, ugyanakkor nem 
szeretném, ha késedelmet szenvedne ez az ügy; a beruházási osztályon ma is, 
tegnap is ott voltunk a bizottsági elnök úrral, és azon dolgozunk, hogy 
semmiképpen ne szenvedjünk tavasszal hátrányokat emiatt. 
 
Kaltner Károly képviselő: Jövő héten elkezdődik az a munka, amit említett 
Novotny úr, 13 út terveztetése, árajánlatok bekérése. Külön kezeljük a Berdó 
dűlőben lévő utakat és leválasztjuk azokat is, amelyeket ön említett - Diófa utca, 
Zöldfa utca és a többi -, mert ott elkezdődik egy csatornatervezés, hogy a 
pályázatra felkészüljünk, viszont a csapadékvizet és az utakat együtt kezeljük, 
tehát együtt lesznek kiadva tervezésre. Komoly munka folyik ebben az ügyben. 
 
Rogán László polgármester: Más hozzászólás, javaslat? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) 
Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot fogadta el: 
 

474/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános 
ülésen elfogadott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

15. Javaslat a 2010. október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló tájékoztató elfogadására 

 257/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  
Írásos anyag csatolva. (15. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Rendszeresen a 
Képviselő-testület elé terjesztjük az elmúlt hónapokban áttekintett pályázati 
kiírásokat, lehetőségeket, így tettük ezt 2010. októberre vonatkozóan is.  
A pályázati kiírások között nem volt olyan, melyben az önkormányzat a 
pályázati feltételeknek megfelelne. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
Akinek hozzászólása van, az kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

475/2010. (XI.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester: A nyilvános napirendi pontok végére érkeztünk. 
Amennyiben a jegyző asszonynál bármelyik képviselőtársam jelezte hozzászólási 
szándékát, az kérem, hogy most tegye meg. 
 
Krunity Péter: 1. A múltkori testületi ülésen említettem a Peron Büfé-féle 
szemetes dolgot, és ígéretet kaptam polgármester úrtól, hogy ott rend lesz, illetve 
rendbe rakják azt a leégetett részt, a maradék szemét el lesz onnan tüntetve. 
Ezzel kapcsolatban semmi nem történt. Leállítottak engem többen a településen, 
akik arra jártak akkor, amikor az odakerült, és találtak benne olyan papírokat, 
amiből egyértelműen kiderült, hogy a Peron Büféből származik a szemét. Nem 
tudom, milyen alapon kaptak működési engedélyt, a jegyző asszonyt is 
kérdeztem azon az ominózus testületi ülésen, de nem tudott válaszolni, mert nem 
is tudott róla, tehát nem tudom, a hivatal hogy adta ki az engedélyt, ha a jegyző 
nem is tud róla. Ellenőrizni kellene, hogy egyáltalán a büfé hova hordja a 
szemetet; tartok tőle, hogy a görögkeleti temető konténereibe is az kerül bele. 
2. A Kálvária utca nagyon-nagyon rossz állapotban van, ott járda szinte nincs is, 
a gyalogos közlekedés az úttesten történik. Valamit ott nagyon sürgősen kellene 
tenni, mert már baleset is volt emiatt. Kérem, hogy valamilyen megoldást 
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találjanak mindaddig, amíg felújításra nem kerül a Kálvária utca, akár 
forgalomkorlátozást, akár bármit. 
3. A Lenfonó területén üzemel egy veszélyes hulladékgyűjtő telep. 
 
Rogán László polgármester: Nem veszélyes hulladékgyűjtő. Hulladékudvar. 
 
Krunity Péter: Számítógépet, régi kazettákat, étolajat, ilyeneket akkor nem is 
lehet odavinni?  
 
Rogán László polgármester: De igen, oda lehet vinni, meghatározott napokon. 
(Tolonics István: Híradástechnikait.) 
 
Krunity Péter: Nem azért mondom, hogy beszéljek, hanem azért, mert 
megkerestek, hogy ebben az ügyben kérjek információt. Nem vették át a 
híradástechnikai hulladékot. Nem tudom, hogy akkumulátor, étolaj, satöbbi, ezek 
hogy működnek, erről jó lenne valami konkrétumot tudomására hozni a 
lakosságnak, hogy mit lehet odavinni, és mit nem. Amennyiben meg nem lehet, 
akkor ki kéne valamit találnunk arra, hogy az ilyen jellegű hulladékokat milyen 
formában és hol lehet összegyűjteni, hogy ne kerüljenek csatornába, utcára, 
kukába. 
4. A Saubermachernek nagyon a körmére kellene nézni. Arról már tettem 
említést, hogy amikor elviszik a kukákat, kézzel beborítják, a fele mellé megy, 
ott hagyják a ház előtt, vagy otthon van a tulaj és mindjárt összetakarítja, vagy 
mire estére hazaér, a környék tele van szeméttel. Ez az egyik dolog. 
A másik, hogy nem viszik el a kukákat, ez konkrét tapasztalat. Először az volt, 
hogy későn lett kirakva, a következő héten már előző nap este kirakták, akkor 
sem vitték el, és még csak olyan üzenet sincs, hogy milyen alapon hagyták ott, 
tehát esetleg olyan szemetet találtak benne, amit szerintük nem az ő dolguk 
elszállítani, vagyis oka, indoka nincs annak, hogy miért nem viszik el 
rendszeresen. Rájuk kéne nézni, hogy egyáltalán milyen alapon dolgoznak, 
kemény pénzért persze. 
 
Rogán László polgármester: A Saubermacherrel – ahogy mondtam az előbb is, 
Nógrádi képviselőtársam felszólalása kapcsán – mindenféleképpen, még ebben 
az évben lesz tárgyalás, ahol ezt észrevételezni fogjuk. A lakosok ezt már nekem 
is jelezték, úgyhogy nem fogom elfelejteni, ezen a tárgyaláson én is ott leszek, és 
ezt mindenképpen jelezni fogom. 
A veszélyes hulladék gyűjtésére most kér Fetterné kolleganőnk árajánlatot egy 
cégtől, mert valóban a hulladékudvar nem veszélyes anyagokat gyűjtő 
hulladékudvar, de minden évben szervez az önkormányzat veszélyes hulladékot 
gyűjtő akciót. A lakosság teljes körű tájékoztatást fog kapni, hogy mikor van ez 
az akció, és azon a napon ingyen átveszik a veszélyes hulladékot a 
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hulladékudvarban. Ehhez be kell kérnünk az árajánlatokat azoktól a cégektől, 
akik ezt elszállítják onnan.  
A Kálvária utca ügyében a mai nap is beszéltem Isépy úrral. Nemcsak a Kálvária 
utcát javítjuk most, a Berdóban sem egy-két utcát javítunk, a Dombhát utcát is 
javítjuk fönt, úgyhogy mindenféle olyan utat kátyúzunk és javítunk, amit most 
még lehet. Tegnap is körbejártam a Berdót, szakadt az eső, ömlött le a víz a 
Berdóból, a Kálvária utcából is – tudom, miről van szó, képviselőtársam. 
Tervezek jövőre egy nagy ívű járdaépítési programot Budakalászon. A Kálvária 
utca kapcsán is fel kell, hogy vetődjön ez a kérdés, de addig is a Kálvária utcát 
még az idén megpróbáljuk olyan állapotba hozni, hogy balesetmentes legyen. 
Mivel most az eső esett két napig, ez a munka megállt, de a héten be fog 
fejeződni. 
Nagy Zsolt válaszol a Peron Büfével kapcsolatos észrevételre. 
 
Nagy Zsolt aljegyző: Egyrészt az üzletek működési rendjéről szóló jogszabályok 
2009. október 1-jétől lényegesen változtak. Addig egy üzletet akkor 
engedélyeztünk, amikor a vállalkozó hozta az üzlet működéséhez szükséges 
összes iratot, ezeket értékeltük, elbíráltuk és utána engedélyeztünk egy üzletet. 
Ez megváltozott, az üzlet tulajdonosának vagy üzemeltetőjének néhány kötelező 
iratot kell mellékelnie. Mi egyet tehetünk: tudomásul vesszük a bejelentését, 
valamint ezt követően küldjük meg az ő bejelentését a szakhatóságoknak. A 
szakhatóságoknak 22 munkanapjuk van arra, hogy véleményezzék az üzletet, 
ellenőrizzék, helyszíni bejárást csináljanak, egyáltalán megnézzék, hogy az az 
épület, helyiség megfelel-e annak az üzletnek a működésére. 
A Peron Büfével kapcsolatban éppen ez történt, itt is tudomásul kellett vennünk, 
mert minden olyan jogszabályi mellékletet behozott az üzemeltető, ami 
szükséges. Utána viszont a saját építéshatóságunk tette meg az észrevételét, hogy 
ezen a területen újságos bódén, illetőleg a BKV-utasforgalomhoz feltétlenül 
szükséges tevékenységeken kívül más tevékenységet folytatni nem lehet. Erre 
való tekintettel elrendeltük az üzlet bezárását. Ezt a határozatot úgy a BKV, mint 
az üzemeltető megfellebbezte, jelen pillanatban a Közigazgatási Hivatalnál 
ennek a fellebbezésnek az elbírálása folyik. Reményeink szerint ha jóváhagyják a 
határozatunkat, úgy akkor be tudjuk zárni ezt a létesítményt, addig pedig 
rendszeresen próbáljuk közterület-felügyelőinkkel ellenőrizni a területet. 
 
Rogán László polgármester: Plusz a rendőreinkkel is. Holnap elvisszük onnan 
a szemetet, intézkedni fogunk. 
 
Balogh Csaba: Miután a Rózsa utca és a Kovács Lajos utca elkészült, felmerült 
a lakosság részéről, hogy próbáljuk forgalomtechnikai berendezésekkel ellátni 
ezeket az utcákat, mert a fiatalok úgy mennek ott végig, mint a villám, tehát 
mobil fekvőrendőrök telepítését kérték.  



 42

A Virág, Nefelejcs, Liliom utcák bejáratához „zsákutca” táblákat ha ki lehetne 
rakni, az nagyon jó lenne, mert aki kívülről téved be Budakalásznak erre a 
részére, az tudná, hogy oda milyen módon fordulhat be egyáltalán. A Liliom 
utcából pedig eltűnt mind a két utcajelző tábla, ezeket kérem pótolni. 
A Béke sétányon kirakták a pályatest végére a zöldhulladékkal telepakolt 
zsákokat, nyilván illegálisan kerültek oda a zsákok. Tudom, hogy a hivatal 
kiértesítette az ott lakókat, hogy ne rakjanak ki mindenféle dolgot, csak a házuk, 
a bejáratuk elé. Kérem a hivatalt, hogy most az egyszer tekintsen el attól, hogy 
ezek hogy kerültek oda, és szállítsa már el onnan ezeket. 
 
Rogán László polgármester: Elszállítjuk, képviselő úr. 
 
Balogh Csaba: A levelek kupacokba össze vannak gereblyézve – az új 
játszótérfenntartók szedjék már össze ezeket. 
Én a krumpliosztáson a körzetemben túl vagyok, megcsináltam. Fontos lenne, 
hogy a lakosság korábban tudjon arról, hogy mikor érkezik a „krumplijárat”. 
Azért lenne nagyon fontos ezt jóval korábban tudni, mert nagyon sokan 
nincsenek otthon. Két-három nappal korábban kerülnek ki az értesítések az 
oszlopokra, és sokan nincsenek otthon, fogalmuk sincs, hogy ki adja át kinek, ki 
veszi át ki helyett, tehát nem tudjuk igazán kontrollálni. Budakalásznak azon a 
részein, ahol még hátra van az osztás, lehetőség szerint egy kicsivel korábban 
legyen értesítés. 
 
Rogán László polgármester: Budakalászon amikor elkészültek az utcák, 
nemcsak a Kovács Lajos utca és a Rózsa utca, hanem a Zrínyi utca, a Szent 
László utca és a többi, én akkor már jeleztem – ez még tavasszal volt –, hogy 
fekvőrendőrt szeretnék, ami azóta nem történt meg. Most az egyik első kérésem 
az volt, hogy történjen meg a fekvőrendőrök letétele, még most, az ősz folyamán. 
Az a kérdés, hogy az időjárás vajon engedni fogja-e. A Petőfi utcába is kértek 
egy fekvőrendőrt, a Zrínyi utcába is három fekvőrendőrt ki tudunk helyezni, 
dolgozunk rajta. Én azt gondolom, hogy nincs akadálya a fekvőrendőrök 
kihelyezésének, legkésőbb tavaszig meg fog történni. 
Kis közök, táblák, utcatáblák: hivatalba lépésemet követő egyik első vezetői 
értekezleten kértem Hegyvári urat, hogy ezzel a kérdéssel komolyan 
foglalkozzunk, mert Budakalászon ezeknek a tábláknak a minősége, milyensége 
enyhén szólva kívánni valót hagy maga után. Kértem Hegyvári urat – és ez az 
ügy folyamatban is van –, hogy úgynevezett utca-előrejelző táblákat is 
helyezzünk ki Budakalászon. Az országban nagyon sok helyen van ilyen: van 
egy esztétikus oszlop, azon különböző, nyíllal ellátott kis táblácskák vannak – 
orvosi rendelő: jobbra, községháza, városháza: balra, sportpálya erre, arra –, egy 
ilyen rendszeren is gondolkozunk. Azt is szeretném, ha egységesítenénk a 
budakalászi utcanévtáblákat, de első lépésként a pótlásukat kértem, hogy 
történjen meg, ahol össze vannak fújkálva, le vannak sprézve, esetleg 
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hiányoznak; úgyhogy ez a kérdés nyitott kapukat dönget, mert én is szeretném, 
ha ez a kérdés megoldódna. 
Béke sétány, hulladékszállítás: jelezni fogom Szávai úrék felé, szerintem 
napokon belül el fogják szállítani. 
Érdekes volt, amit Balogh úr mondott, hogy „megoldottam” – a hivatal oldja 
meg a krumplikérdést, a képviselők maximum csak segítenek ebben. Történt egy 
kis anomália, sajnos a Képviselő-testület nem tudott ülésezni szeptemberben, 
nem tudtuk ezt a kérdést elfogadni, ezért kellett októberben dönteni, egy kicsit 
elkéstünk ezzel a dologgal. Megígérem önöknek, hogy jövőre ez máshogy fog 
történni, hamarabb lesznek kiértesítve a lakosok, de most is kértem a hivatalt, 
illetve Nagy Zsoltot, hogy folyamatosan történjen a kiértesítés, több mint 200-
250 darab szóróanyagot helyeztünk el az utcasarkokon mindenfelé. 
Szentistvántelepen is ez megtörtént, onnan problémát nem jeleztek számomra. 
Az utolsó információm az, hogy a krumpliosztás a héten vagy a jövő hét elején 
be fog fejeződni, de a jövőre nézve nekünk is tanulságos dolgok ezek. 
 
Dr. Novotny László: Látom, hogy Ferenc Zsuzsa itt is jegyzetel. Nem tudom, 
hogy ezek bekerülnek-e az ülés jegyzőkönyvébe; de ha be is kerülnek, a hivatal 
dolgozói mikor értesülnek róla? Tudniillik mi általában fölszólalunk itt néhány 
fontos dologban, de ha éppen nem ül itt az érintettje a hivatalnak, akkor ő nem 
tud róla. Például Fetterné Beánál voltam bent pénteken vagy csütörtökön, és 
kiderült, hogy nem is tudott ezekről a múltkori napirenden kívüli 
felszólalásokról, ami a szeméttel kapcsolatos volt. 
 
Rogán László polgármester: Meg is történt az elszállítás utána, Szávai 
Károlyék utána elvégezték. 
 
Dr. Novotny László: Még mindig egy csomó van. 
A következő egy kis szervezést, lehet, hogy a HÉSZ-t is érintő dolog. Vannak 
olyan kis utcák, amik jelenleg névtelenek, például a Berdó utcából is nyílik egy, 
amit Berdó köznek nevez a köznép. Ha már itt az utcatáblákról volt szó, célszerű 
lenne ezeket is elnevezni, ha másképp nem, ideiglenesen, tudniillik nem tudják 
megadni a mentőknek, tűzoltóknak és a többinek, hogy hova menjenek ki, ha 
valami probléma van. Én vállalom, hogy az én körzetemben a hivatal 
dolgozóival egyeztetve ezeket összegyűjtöm. A térképek is teljesen rosszak, 
amik Budakalászról készültek, például ha fölmegy az ember a Meredek utcán, az 
összes Budakalász térképen úgy néz ki, mintha ott folytatódna egy kis töréssel 
Szirt utca néven – a Szirt utca teljesen máshol van, ezenkívül a földhivatal 
átvezette a teljesen hibás utcaelnevezéseket: két darab Kökény utca volt, amikor 
a másik Tücsök utca, két darab Kilátó utca volt, amikor a másik Diófa utca, így 
volt a HÉSZ-ben. Tehát én segítek a körzetemre vonatkozó adatok 
összegyűjtésében, de kérem a hivatalt, hogy tegyünk valamit az ügy érdekében. 
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A vasárnapi napon reggel fél nyolckor elkezdődött egy nagy fa kivágása a 
Berdóban, a természetvédelmi terület határán. Nem tudom, hogy saját telken 
csinálta-e az illető, vagy pedig a természetvédelmi terület erdőjét vágta, sőt azt 
sem tudom pontosan, hogy az ő telke nem lóg-e be a természetvédelmi területbe. 
Ez az az ösvény, amelyik a Sólyom utca folytatásaként ment föl, most 
nemrégiben a tulajdonos lezárta; végig azt hitte az önkormányzat, hogy ez 
közterület, kisült, hogy magánterület, ki is van szabályozva a HÉSZ-ben a fölső 
része ösvénynek, az alsó meg azért nem lett kiszabályozva, mert azt hitte 
mindenki, hogy az közterület. Ezzel valamit kéne csinálni, mert 10 vagy 12 éven 
belül van a szolgalmi jog elbirtoklása, ott 30 éve járnak föl az emberek a 
Berdóba, amióta lezárta a tulajdonos, ami azt jelenti, hogy több mint egy 
kilométerrel többet kell megtenniük ahhoz, hogy le tudjanak jönni a Szegély 
utcán. 
A következő a terepmotorosok és a quadosok kérdése. Nem tudom, mit lehetne 
csinálni, mert folyamatosan természetvédelmi területen bőgetett motorokkal 
rongálják a környezetet, ráadásul még szabálytalanul is, mert egyiknek sincsen 
bukósisakja. Ez – főképp a hétvégeken – nemcsak hanggal, hanem a természet 
rongálásával is jár. 
A következő a villanyoszlopok kérdése. Benn jártam a napokban Homor úrnál, 
megadtam, hogy melyik részen hiányoznak a villanyoszlopok a Berdó utcában, 
ahol teljesen életveszélyes éjszaka menni. Ráadásul most kifosztottak egy házat, 
és amikor az egyik tulajdonost megkérdezték, hogy nem hallotta-e, hogy ott 
járnak, azt mondta: hallottam, de 71 éves vagyok, nem merek kimenni a sötétbe. 
Úgyhogy jó volna az oszlopokat elhelyezni. Azt a választ kaptam, hogy: most 
adtuk le az Elektromos Műveknek az igényt. Ha ilyen igényeket adunk le, akkor 
azért egyeztessünk a képviselőkkel előtte. 
 
Rogán László polgármester: Ez meg szokott történni, képviselő úr. 
 
Dr. Novotny László: Egyelőre ez nem volt. 
 
Rogán László polgármester: Mindig meg szokott történni annak idején is. 
Kaltner képviselő úr is jelzett dolgokat, ő is járja a körzeteket, mindegyiket, én is 
jeleztem a sajátomban, alpolgármester úr is jelzett. Homor úrnak kérem ezt 
jelezni. 
 
Dr. Novotny László: Homor úrnak már megmondtam pontosan az 
oszlopszámokat is. 
Csatlakoznom kell a krumpliszállítással kapcsolatos észrevételhez. Nagyon föl 
voltam háborodva, hogy amikor állandóan engem hívogattak a lakosok, hogy 
mikor lesz a krumpliszállítás, fogalmunk sem volt róla, mert azt a tájékoztatást 
kaptam Nagy Zsolt aljegyző úrtól, hogy a képviselők eddig csak akadályozták a 
krumpliszállítást és ezért kikapcsoltuk a képviselőket az egészből. Én nem 
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tudom, hogy ki akadályozta, az biztos, hogy az én körzetemben flottul ment, és 
tudtuk napra előre, hogy melyik napokon fognak szállítani. Most senki nem 
tudja, még Nagy Zsolt úr sem tudja pontosan, hogy az én körzetembe mikor fog 
érkezni; nem tudják az emberek, hogy mikor legyenek otthon, mikor fogadják. A 
képviselők ismerik a körzetüket, tudják, hogy ki ment most nyugdíjba, ki az, 
akinek új igénye lenne, amit a hivatal nem biztos, hogy ismer. Én azért szerettem 
volna megkapni a listáját azoknak, mint ahogy minden évben Villám Zsuzsától 
eddig is megkaptuk, hogy kik azok a nyugdíjasok, akiket a kiszállításnál 
figyelembe vesznek. Jelenleg többszöri ígéret ellenére ilyet nem kaptunk. Én 
egy-két embert – nem tudom, rajta voltak-e a listán – bejelentettem a hivatalba, 
akiről tudtam, hogy új nyugdíjas, de nem tudom biztosan, hogy nem hiányoznak-
e olyanok, akikről tudok. 
Az elektromos hulladékkal kapcsolatban: eddig ott volt egy konténerkocsi a 
telepen, én levittem oda annak idején elektromos hulladékot és fogadták. Most 
változott valami itt? 
 
Rogán László polgármester: Elvileg nem változott, úgyhogy nem tudom, most 
miért nem fogadják. (Krunity Péter: Ez lakossági bejelentés volt.) 
A quadosokra kitérve jelezni fogom a közterület-felügyelőinknek, hogy 
próbáljanak erre odafigyelni. Én is úgy gondolom, hogy ez – pláne esős 
időszakban – nagyon rongálja a természetet. 
 
Homor István beruházási osztályvezető: Egy nagyon lényeges dolgot ajánlok a 
Képviselő-testület figyelmébe. El kellene dönteni azt, hogy ezeket a közvilágítási 
témákat meddig vigyük, ugyanis az önkormányzatnak ilyen kötelezettsége csak a 
belterületre szól, a külterületre már nem. 
Ennek elég komoly üzemeltetési és karbantartási költsége van, a jövő évi 
költségvetés tárgyalásánál minden képviselő gondoljon majd arra, hogy meddig 
terjeszkedünk és hova teszünk közvilágítást, ebben jó volna kompromisszumra 
jutni. A belterületi igényeket összegyűjtötték, de ez nem úgy megy, hogy most 
valakinek eszébe jut hétfőn, és szerdán bejön szólni; le kell szerződni, alá kell 
íratni a polgármesterrel, engedélyeztetni kell. A pénzügyi fedezet általában 
biztosítva volt az év folyamán, de meg kell rendelni a lámpákat, az oszlopokat, 
raktáron ma Magyarországon már semmit nem tartanak, ennek két-három hetes 
átfutási ideje van. Jó volna egy állásfoglalás, hogy a külterületekre vigyünk 
közvilágítást, vagy ne. 
 
Rogán László polgármester: Erről fogunk beszélni. Megdöbbenve láttam, hogy 
például az Elektromos Művek most már nem izzókat cserél, vagy lámpatesteket, 
hanem csoportosan cserél mindent. Le is volt írva, hogy függetlenül attól, hogy 
működnek, vagy nem működnek, kimennek mondjuk a Diófa utcába és ott egy 
300 méteres szakaszt egyben kicserélnek. Ez az üzlet. Lehet, hogy azon a 
szakaszon kettő kiégett, tizenkettő meg nem, de nem vizsgálják, hanem 
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szakaszokat cserélnek, ami óriási költséget ró ránk. Éves szinten közel 20 millió 
most már a közvilágítási költségünk, ami rengeteg pénz, ugyanakkor megértem a 
lakosságot is ilyen szempontból; lesz egy állásfoglalásunk, hogy mit csináljunk 
ezekkel a dolgokkal, mert ha a külterületen ez még nem alapfeladatunk, akkor 
tényleg meg kell beszélni. 
 
Dr. Novotny László: A törvény most már nem különbözteti meg, hogy 
külterület vagy nem külterület, azt mondja, hogy az önkormányzat feladata a 
közvilágítás biztosítása ott, ahol állandó lakók vannak. 
 
Rogán László polgármester: Meg fogjuk ezt nézni. 
A fakivágásról nem tudom, hogy valaki tud-e valamit. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Nem, de megnézzük. Megindult a szemétszállítás is. 
Fetterné Beának szólok a holnapi nap, hogy vegye fel a héten a kapcsolatot a 
képviselő úrral; azzal kapcsolatban is, hogy hol van az a fa, hogy együtt 
menjenek ki. 
Ezek, amik most itt elhangoznak, illetve a napirendi pontok végrehajtása egy 
napon belül, legrosszabb esetben két napon belül a hivatal vezetőinél vannak. 
Ezek a felvetések, tehát a bejelentések, panaszok egy napon belül készülnek el, 
és másnap megküldésre kerülnek az egységek vezetőinek. Azt most ne vitassuk, 
hogy tudom-e, hogy van-e válaszadás, azt tetszett kérdezni, hogy megkapják-e. 
Az az érzésem, hogy pont ön nem panaszkodhat, mert minden alkalommal 
személyesen is szoktunk beszélni, illetve Fetterné Bea rendkívül készséges, és 
vele tetszik legjobban a kapcsolatot tartani. 
Az utcák elnevezésével kapcsolatban képviselő úrnak kérem a segítségét, hogy 
Hegyvári Jánost keresse meg a névtelen utcákkal kapcsolatban. Ideiglenesen nem 
lehet elnevezni semmit. Megbeszéljük az eljárás rendjét, de ha segítségünkre 
akar lenni a képviselő úr, akkor kérünk egy listát. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Két üggyel kapcsolatban szeretnék 
hozzászólni, mind a kettő lakossági észrevételek alapján történik. Az egyik a 
krumpliosztással kapcsolatos. Balogh képviselő úr jelezte, hogy ő elvégezte a 
körzetében a krumpliosztást. Mint tudjuk, az előző városvezetés részéről elvárás 
volt, hogy az egyéni választókerületeket megnyert képviselők ellenőrizzék a 
krumpliosztási feladatokat. Ez nagyon sok nyugdíjasnál elég rossz szájízt 
eredményez; egyrészt úgy érzik, hogy ez egy kegy az önkormányzat részéről, 
illetőleg egy politikai nyomásgyakorlás, hogy a személyes megjelenéssel 
érzékeltetve ennek a gesztusnak a nagyszerűségét tulajdonképpen egy politikai 
kampányra használják fel azok, akik a krumpliosztásban részt vesznek. Én úgy 
gondolom, a képviselői feladatnak ez abszolút nem része, tehát a krumpliosztást 
az önkormányzati alkalmazott el tudja végezni. Egy nagyon rossz gyakorlat 
alakult ki ezzel kapcsolatban, és szeretném, ha ez megszűnne, ne érezzék úgy a 



 47

nyugdíjasok, hogy egy politikailag ellenőrzött kampányakcióról van szó; ez a 
nyugdíjas koruk elismerése mellett egy ellenszolgáltatást nem váró gesztus az 
önkormányzat részéről, minden ezzel ellentétes cselekedet vagy megjelenés az 
egész akció jellegét, illetőleg nemességét veszi el, úgyhogy mi nem várunk ezért 
sem ellenszolgáltatást, sem megjelenési kötelezettséget. A tájékoztatást 
természetesen lehet fejleszteni - a jövőben valóban meg lehetne jelentetni akár a 
helyi sajtó útján; az idén ez szerencsétlen módon korlátozott volt -, de én minden 
képviselőt önmérsékletre szólítanék föl ez ügyben, hogy hagyjuk örülni a 
nyugdíjasokat ennek a krumplinak, és ne veregessük a vállunkat ott mellettük. 
A másik: szintén rengeteg budakalásziban felháborodást keltett, hogy 
Mindenszentekkor cirkuszi előadás volt a Lenfonó HÉV-állomás alatti 
megszokott területen. Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy sem az 
önkormányzatnak, sem a hivatalnak semmilyen eszköze nincs arra, hogy a 
cirkuszi előadást megakadályozza. Sajnos idén már másodszor fordult elő, 
először Nagypénteken, most meg Mindenszentekkor volt cirkuszi előadást, ami 
nagyon sok ember érzéseivel nem egyeztethető össze. Ezzel kapcsolatban 
szeretném kérni Krunity Pétert, hogy a tulajdonossal, a Szerb Egyházközséggel 
vegye fel a kapcsolatot, egyeztessenek, hogy ha legközelebb a cirkusz meg kíván 
jelenni, ne legyen ilyen szerencsétlen egybeesés. 
 
Krunity Péter: Nagypénteken nem dolgozott a cirkusz, ezt szeretném közölni. A 
másik: ha bármikor odajönnek az egyházhoz, állandó jelleggel az 
önkormányzathoz vannak küldve, hogy engedélyezi, vagy nem engedélyezi, én 
ebbe nem tudok beleszólni. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Az önkormányzatnak engedélyezési hatásköre nincs. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Nem én döntök ebben. 
 
Tolonics István: A burgonyával kapcsolatban jött néhány visszajelzés, hogy 
nagyon jó minőségű, és köszönik szépen. Csatlakozva Krepárt úrhoz ez egy 
hagyomány már Budakalászon, legalább hét éve minden évben karácsony előtt a 
nyugdíjasok kapnak egy zsák krumplit és hagymát, és ezt köszönjük. 
A Budai út 139. szám alatt egy telken öt lakás található. Végre hivatalosan is 
megígérhetem nekik, hogy hamarosan elkészül az a bizonyos kapu, amit jó 
másfél éve egy teherautó kidöntött egy költözés alkalmával. 
Nagy igény van ezekre a bizonyos szemetes zsákokra, ami 60 éves kortól jár. 
Beszéltem a környezetvédelmi referenssel, hogy esetleg rokkantnyugdíjas is 
kaphat-e. Megnyugtatott, hogy tárgyalásban vagyunk a Saubermacher-Bicskével, 
mert nemcsak életkorhoz, illetve rokkantnyugdíjassághoz szeretnénk ezt kötni, 
hanem esetleg olyan háztartásban, ahol egyedül él valaki, fiatalabb ember és 
kevés a szemete, szintén igénybe lehetne venni majd, ha ezek a tárgyalások 
sikerülnek. A lakossággal ezt szerettem volna közölni. 
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Rogán László polgármester: A Budai út 139-ben más gondok is vannak; ott 
van egy idős hölgy, akinél most egy ajtót fogunk nemsokára kicserélni, mert 
befúj a szél és behordja télen a havat. 
 
Szeretném elmondani, hogy mi történt október és november hónap folyamán: 

 Október 27-én a Kábel Televíziónál taggyűlést tartottunk.  
 Október 27-én járt nálam Károly Márta, az egyik fogorvosunk 

Budakalászon, és jelezte nekünk – én nem is tudtam erről –, hogy az a 
fogorvosi szék, amit használnak, a mi tulajdonunkban van, és már 12-13 
éves, úgyhogy elképzelhető, hogy előbb-utóbb gondoskodnunk kell egy 
másikról. Ezt majd át kell gondolnunk a költségvetés tervezése folyamán. 

 Október 28-án a Szentistvántelepi Iskolában jártam többedmagammal, 
igazgató urat kértem, hogy számoljon be azokról a sürgős munkálatokról, 
amiket ott el kell végezni. Tettünk is utána intézkedéseket vízelvezető árok 
kipucolása és fakivágás kapcsán. 

 Még aznap a Kalász Suliban is jártunk és Völgyes úrral is megbeszéltük, 
hogy mik azok a teendők, amiket el kell végezni; ott is vannak beázások és 
tetővel kapcsolatos problémák. 

 Október 28-án este kértem a budakalászi sportegyesületeket, hogy üljünk 
le egy megbeszélésre. Ez megtörtént, elmondták a problémáikat. Bízom 
benne, hogy ez a beszélgetés az ő javukat is és a miénket is szolgálhatja. 

 Október 29-én a Telepi Óvodába mentünk el szintén egy bejárásra, 
ismerkedésre a hivatal és az intézmény között, ők is elmondták a 
problémáikat. A Telepi Óvoda nagyjából rendben van, egy-két észrevételt 
tettek a játékokkal kapcsolatban, amit majd orvosolnunk kell. 

 Október 29-én délután a Prolan Zrt.-től jártak nálam. Egy bővítést fognak 
a saját telkükön eszközölni nemsokára; láttam az épületek terveit, a 
Prolanhoz méltó épületek fognak ott kialakulni. 

 November 2-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
 November 8-án a Magisztrátus meghívására részt vettem ebben a teremben 

a Magisztrátus ülésén. Beszámolót tartottam nekik a terveinkről, és 
kérdéseikre igyekeztem őket olyan válaszokkal ellátni, ami remélhetőleg 
kielégítette a kíváncsiságukat. 

 November 9-én dr. Gaál Katalin járt nálam, érdekes beszélgetést 
folytattunk Budakalász egészségügyi ellátása kapcsán. 

 November 9-én járt nálam Jámbor Ferenc úr, a szentendrei 
tűzoltóparancsnok. Ők azt akarják, lobbizott nálam, hogy váljunk le 
Pomázról és menjünk át hozzájuk. A pomázi tűzoltósággal a kapcsolatunk 
jó - elképzelhető, ha Jámbor úr ragaszkodik hozzá, hogy lesz ebből egy 
testületi előterjesztés, a testület majd hoz döntést ezzel kapcsolatban -, azt 
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gondolom, egyelőre nincs okunk Pomázzal a szerződésünket módosítani, 
de a testület dönthet másként is. 

 November 11-én a karácsonyi vásár előkészületeiről volt egy megbeszélés 
a hivatalban. Biztos sokan tudják már – az ott lakók pláne, mert 
megkapták a kiértesítést – hogy december 6. és 24. között karácsonyi 
vásárt szervezünk a Táncsics, illetve Kert utcában. Reméljük, hogy ezzel 
hagyományt tudunk teremteni. 

 November 11-én volt egy rendkívüli testületi ülésünk is. 
 November 12-én a Promontorbor vezetése járt nálam, Gágány Tibor 

vezetésével. Velük vagyunk közös tulajdonban a Hársfa Borkert 
tekintetében. 

 November 15-én Szabóné Tóth Ildikó a NIF-től járt nálunk, egyeztetést 
folytattunk a Budakalász területén megvalósuló munkákkal kapcsolatban. 
Volt egypár észrevételünk, kiegészítésünk a munkákhoz – remélem, hogy 
beépítik ezeket. 

 November 16-án a Bridge Kft. járt nálunk, akik az óvodát építették. Ezzel 
kapcsolatban majd lesz nemsokára rendkívüli testületi ülésünk, ahol egy 
előterjesztést fogunk a tisztelt Képviselő-testület elé tárni különböző 
pótmunkák és kötbérek vonatkozásában. Próbáltunk velük tárgyalni, de 
nem volt sikeres a tárgyalás, úgyhogy ebben testületi döntés 
szükségeltetik. 

 November 17-én Lugosi Ferenc úr járt nálam, a Tenisz Klub elnöke. 
Elmondta az elképzeléseiket, szeretnék majd az Omszk parkban bővíteni a 
lehetőségeiket, ami egy távlati terv a részükről. 

 Szintén november 17-én járt nálam Cs. Nagy János lelkész úr, a 
Budakalászi Református Egyház lelkésze. 

 Még aznap jártam Tatár úrnál, az Óbuda Tsz elnökénél. Ez egy ismerkedő 
látogatás volt a részemről, semmi másról nem esett szó, csak 
megismerkedtünk egymással. 

 November 18-án Szentendrén részt vettem a Többcélú Kistérségi Társulás 
elnökségi ülésén. Mint köztudomású, Dietz elnök úr, Sajtos polgármester 
úr és jómagam vagyunk az elnökség tagjai, Sajtos úr az egyik alelnök, én 
vagyok a másik alelnök. Szétosztásra kerültek a ránk vonatkozó munkák, 
én az e-közigazgatás és a szociális ellátással kapcsolatos dolgokat kaptam 
meg. Úgy látom, elég nehéz munka lesz, ráadásul Budakalászon az e-
közigazgatás csak úgy-ahogy üzemelget, talán iktatás szempontjából 
valamennyire, tudjuk, hogy ez több százmilliós projekt, és már régóta 
haldoklik, viszont ha nem működik, akkor rengeteg pénzt kell 
visszafizetnünk, úgyhogy próbálunk életet lehelni bele. 

 November 19-én sajnos egy szomorú eseményen vettünk részt, egy 
hivatali dolgozó temetésén. 
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 Aznap este volt egy örömtelibb esemény itt, a Faluházban a budakalászi 
kézilabdások tartottak egy találkozót, akik Budakalász kézilabda 
sportjában részt vettek valamikor. A legidősebb tag egy 85 éves úr, Belus 
János úr, a legfiatalabbak meg tizenéves fiatalok, akik Budakalász 
sportjában tevékenykednek. Egy nagyon jó hangulatú estét töltöttek el itt a 
kézilabdások. 

 November 22-én a vízügyesekkel találkoztam a hivatalban. Két dolgot 
vetettünk fel. Az egyik a gát ügye. Tudjuk, hogy a gát szintje a kórház 
sarkánál 50-60 centivel alacsonyabb; beszéltünk arról, hogy hogyan 
lehetne ezt az elkövetkezendőkben megemelni. A másik pedig a gáton 
elhelyezendő majdani sorompó; kértük, hogy segítsenek ebben 
közreműködni; a sorompó tervezőjével a holnapi nap folyamán fognak 
egyeztetni, mert a gátat csak minimálisan lehet megbontani. 

 
Itt szeretném jelezni a tisztelt televíziónézőknek, hogy csütörtökön 
közmeghallgatást tartunk – remélem, minél többen részt fogunk venni ezen. 
A másik: november 27-én délután jótékonysági koncertet szervezünk a vörös 
iszap áldozatainak megsegítésére. Kérem, hogy lehetőség szerint minél nagyobb 
létszámban vegyünk ezen részt; úgy gondolom, ők minden támogatást 
megérdemelnek azon túl is, amit az önkormányzat már megtett. 
 
Szeretnék elbúcsúzni a tisztelt televíziónézőktől és vendégeinktől, tíz perc szünet 
után zárt ülésen folytatjuk a Képviselő-testület munkáját. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 17 óra 25 perc. 
Szünet: 17.25-17.40 

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