
 1

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 35/2010 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
 
510/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet megalkotására  

511/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet megalkotására  

512/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet megalkotására  

513/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet megalkotására  

 
22/2010.(XII.21.) sz. Önk. rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról  

 
514/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

515/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára 

 
516/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára 

517/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő  közoktatási 
intézmények, a szakértő által tett javaslatokkal kiegészített, korrigált 
alapdokumentumainak elfogadására 
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518/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő  közoktatási 
intézmények, a szakértő által tett javaslatokkal kiegészített, korrigált 
alapdokumentumainak elfogadására 

519/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Tájékoztató az önkormányzati fenntartású intézmények belső ellenőri jelentéséről, az 
intézmények intézkedési tervéről 
 

23/2010.(XII.15.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hatósági csatornadíj 

megállapításáról szóló 23/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete 

 
520/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról 
szóló többször módosított 8/2007.(II.21.) sz. Kpvt. rendelet módosítására  
 

24/2010.(XII.15.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék összegyűjtésére elszállítására és 

ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és 

a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 8/2007.(II.21.) sz. rendeletének 

módosítása 

 
521/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

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

 
522/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

Javaslat a helyi adó rendeletben meghatározott helyi iparűzési adó mértékének 

módosításáról szóló rendelet megalkotására 

 
25/2010.(XII.15.) sz. Önk. rendelet: 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

22/1996.(XII.20.) számú rendeletének módosításáról szóló 25/2010.(XII.15.)sz. rendeletét 

 
523/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadására  

524/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat a Kalászi Sportcsarnok működéséről szóló 2010. évi beszámoló elfogadására  

525/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász 442/30 hrsz.-ú közterület (Fácán utca folytatása) elnevezésére  
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526/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében előzetes megállapodás 

megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel  

527/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására 

528/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, 

elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó 

Vállalkozási Szerződés megkötésére 

529/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat a 2010. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató 

elfogadására  

530/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
Javaslat a Budakalászi Hírmondó önkormányzati újság 2010. évi szerkesztői 
beszámolójának elfogadására 

531/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
A Szószabó Stúdió Kft.-vel kötött önkormányzati újságszerkesztői szerződés 
meghosszabbítása 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 35/2010 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor 
megtartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

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

 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    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 a Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti 

gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására  

289/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a hatósági csatornadíj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

280/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. I. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési 
szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított 
8/2007.(II.21.) sz. Kpvt. rendelet módosítására  

          II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására  

288/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat a Helyi adó rendeletben meghatározott helyi iparűzési adó 

mértékének módosításáról szóló rendelet megalkotására 

300/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Budakalász Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

281/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési 

koncepciójára 

290/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

7. Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadására  

282/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok működéséről szóló 2010. évi beszámoló 

elfogadására  
 296/2010.(XII.14.) sz. előterjesztés 
 Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Heiszer Zsolt – Monument 2000 Kft. 
 

9. Javaslat Budakalász 442/30 hrsz-ú közterület (Fácán utca folytatása) 

elnevezésére  

283/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

10. Javaslat a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében előzetes 

megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel  

284/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

11. Javaslat energia menedzsment megbízási szerződés aláírására 

285/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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12. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 

összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 

szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésére 

286/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

13. Javaslat a 2010. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló tájékoztató elfogadására  

287/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a Budakalászi Hírmondó önkormányzati újság 2010. évi szerkesztői 

beszámolójának elfogadására 
 297/2010.(XII.14.) sz. előterjesztés 
 Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Fucskó Mikls – Szószabó Stúdió Kft. 
 

15. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő  
közoktatási intézmények, a szakértő által tett javaslatokkal kiegészített, 
korrigált alapdokumentumainak elfogadására 
- Szentistvántelepi Általános Iskola  -   PP,  IMIP, Házirend 
- Kalász Suli Általános Iskola  - PP, IMIP, Házirend 
299/2010.(XII.14.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztők:  Intézményvezetők 
 

16. Tájékoztató az önkormányzati fenntartású intézmények belső ellenőri 
jelentéséről, az intézmények intézkedési tervéről 

 298/2010.(XII.14.) sz. előterjesztés 
 Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztők:   Intézményvezetők 
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17. Javaslat a 604/1 hrsz.-ú, Promontorbor Zrt. tulajdonában lévő ingatlanrész 

megvásárlására. (Zárt ülésen tárgyalható) 

291/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

18. Javaslat a budakalászi 0178/93-96 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbeadására 
(Zárt ülésen tárgyalható) 

292/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

19. Javaslat a budakalászi 299/3 hrsz.-ú, természetben Fürj utca 3/A. szám alatti 

ingatlan értékesítésére. (Zárt ülésen tárgyalható) 

293/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

20. Javaslat a budakalászi 4121/22 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Zárt ülésen 

tárgyalható) 

294/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

21. Javaslat a budakalászi 2492 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására (Zárt ülésen 

tárgyalható) 

295/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 40 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Köszöntöm újra a tisztelt Képviselő-testületet és a 
minket figyelő lakótársainkat, meghívott vendégeinket. A Képviselő-testület rendes 
ülését megnyitom. 
Akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele van, az kérem, tegye meg. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Az a kérésem, hogy a 15. és 16. napirendi 
pontokat - ezek az intézményekkel, iskolákkal kapcsolatosak - vegyük előbbre, 
mert itt vannak az intézményvezetők, ne kelljen tovább várakozniuk. Köszönöm. 
 
Rogán László polgármester: Egy olyan észrevétel érkezett, hogy a pénzügyi 
tárgyú napirendi pontjainkat vegyük egy csokorba. Az a javaslatom, hogy az 1., 5. 
és 6. napirendi pontokat vegyük előre, utána tárgyaljuk a 15. és 16. napirendi 
pontokat. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Úgy tudom, hogy a rendeletalkotással kell kezdeni 
mindig az SZMSZ szerint. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettel kezdjük, de 
egy csokorba szedjük a többi pénzügyi intézkedéssel, ami a könyvvizsgáló urat 
érinti. Az SZMSZ-ünk úgy szól, hogy a rendeletet kell előre venni, de ez egy 
általános gyakorlat, és azért határozza meg a napirendi pontok sorrendjét a 
Képviselő-testület, mert joga van előrevenni bizonyos dolgokat, ha javaslat van, és 
azt el is fogadja, megszavazza a testület. A meghívót a jogszabály szerint mindig 
úgy állítjuk össze, hogy előbb a rendeletek vannak, ezért néz ki úgy, hogy bizonyos 
pénzügyi előterjesztéseink elválnak egymástól, mivel az egyik beszámoló, a másik 
rendelet. 
 
Rogán László polgármester: Van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor az 1., 5. és 6. napirendi pontokat vennénk 
előre, utána pedig a 15. és 16. napirendi pontokat tárgyalnánk meg. Aki az így 
módosított napirendet elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 11 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 
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A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására  
289/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 
Tárgyalja:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat 
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat. Ha nem alkotja meg a rendeletet, úgy a 
polgármester az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan, a 
jogszabályi felhatalmazások szerint beszedheti, illetve az előző évi kiadási 
előirányzat időarányos részéig teljesíthet kiadásokat. Azért szükséges a rendelet 
megalkotása, hogy a működésen túl a fejlesztések területén is megtehetőek 
legyenek az intézkedések.  
Kérem Balsai Juditot, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Azzal szeretném kiegészíteni, 
hogy valamennyi bizottság megtárgyalta az anyagot, és módosító indítványok 
érkeztek hozzá. 
Az egyik, amelyet mind a három bizottság támogatott, úgy szól, hogy a 
rendelettervezet rendelettervezet 3.§ (3) bekezdése az alábbi új a) ponttal 
egészüljön ki:„Útépítések terveztetésére 11 750 eFt használható fel, az alábbi utak 
terveztetésére: Attila u., Kálvária u. járda, József Attila köz, zsákutca, Klisovác u. 
(rácsos ereszig), Diófa u., Zöldfa u., Kilátó u., Szérűskert u. (Diófa u. és Kilátó u. 
között), Pacsirta u., Rigó tér, Hegyalja u. (felső szakasz), Lehel u., Kossuth Lajos 
u., Bethlen Gábor u.”  
Jegyző asszony, nem tudom, hogy erről külön kell mint módosítóról szavazni, vagy 
mondjam végig a többit, és egyben. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Lehet külön is szavazni mint módosítóról, és lehet a 
későbbiekben egyben is szavazni. Ha egyben szavazunk, akkor nehezebb követni, 
ha külön szavazunk, akkor könnyebb, de mind a két lehetőség fennáll. 
 
Rogán László polgármester: Azt javaslom, hogy szavazzunk akkor külön ezekről, 
ha a hozzászólásokat a képviselők megtették, a végén pedig a módosításokkal 
együtt a rendeletről. 
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Dr. Novotny László képviselő: Úgy tudom, hogy az útépítési tervkészítésre 
érkezett ajánlat, és az belefér ebbe az összegbe, a bizottsági ülésen ez hangzott el. 
 
Rogán László polgármester: Igen, így van. Amennyiben nincs más hozzászólás 
(Senki sem jelentkezik.), kérem, olvassuk fel még egyszer a módosító indítványt. 
(Balsai Judit felolvassa.) Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot elfogadja, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

510/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelettervezet 3.§ (3) bekezdése az alábbi új a) ponttal egészüljön ki: 
„Útépítések terveztetésére 11 750 eFt használható fel, az alábbi utak 
terveztetésére:” 

Attila u. 
Kálvária u. járda, 
József Attila köz, zsákutca, 
Klisovác u. (rácsos ereszig), 
Diófa u., Zöldfa u., 
Kilátó u., Szérűskert u. (Diófa u. és Kilátó u. között), 
Pacsirta u., 
Rigó tér, 
Hegyalja u. (felső szakasz) 
Lehel u., 
Kossuth Lajos u., 
Bethlen Gábor u.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Balsai Judit előkészítő: A másik módosító indítvány arról szól, hogy a Kalász Suli 
Általános Iskola technikai feladatok ellátásának fedezetére két hónap megbízási 
szerződés erejéig havi 121.800 forint és járulékai fizethetők ki. Ennek az az indoka, 
hogy az intézményben közcélú foglalkoztatással volt megoldva eddig a takarítás, 
amit egyelőre úgy néz ki, hogy januártól nem biztos, hogy tudunk fedezni, illetve 
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még nem egyértelmű, hogy a közcélú foglalkoztatás milyen formában fog a 
továbbiakban működni. A módosító indítványt mind a három bizottság támogatta. 
 
Rogán László polgármester: Két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Az egyik: 
csütörtökön fog a kolleganő és az aljegyző úr a hivatalból a minisztériumba menni 
a jövő évi törvényi változásról tájékozódni, hogy hogyan tudjuk a közcélúakat 
továbbra is foglalkoztatni. 
A másik: a bizottsági ülésen hosszas vita folyt erről az összegről, amit be kell 
állítanunk az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünkbe. Én azt vetettem föl, és 
kérem is az intézményvezetőktől és a pénzügytől is, hogy ezt kövessük nyomon, 
merthogy azt mondja ki a törvény, hogy ha az átmeneti gazdálkodásban 
szerepeltetjük az összeget, azt a költségvetésben is szerepeltetnünk kell, viszont 
nem szeretném, ha ez az összeg úgy kerülne majd elköltésre év végén, hogy mint 
bérmaradvány jelentkezne. Ezt kértem a bizottsági ülésen, és kaptam is rá ígéretet 
az intézményvezetők részéről, de én is figyelemmel fogom kísérni. 
Most szavazás következik, a Balsai Judit által elmondott módosító indítványról 
kérem, hogy szavazzunk. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

511/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelettervezetének 3.§ (1) bekezdése egészüljön ki új bc) ponttal, az 
alábbiak szerint: 
„Kalász Suli Általános Iskola technikai feladatok ellátásának 
fedezetére, 2 hónap megbízási szerződés erejéig havi 121 800 Ft és 
járulékai fizethető ki.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Balsai Judit előkészítő: A következő két módosító indítvány az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság részéről merült fel. 
Az egyik: „Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezetének 
3.§ (1) bekezdése egészüljön ki új bb) ponttal, az alábbiak szerint: 
„Szentistvántelepi Iskola technikai feladatok ellátásának fedezetére, 2 hónap 
megbízási szerződés erejéig havi 88 700 Ft és járulékai fizethető ki.” 
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Rogán László polgármester: Erre ugyanaz vonatkozik, mint amit az előbb is 
elmondtam. Szavazás következik. Aki a Balsai Judit által elmondottakat elfogadja, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

512/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelettervezetének 3.§ (1) bekezdése egészüljön ki új bb) ponttal, az 
alábbiak szerint: 
„Szentistvántelepi Iskola technikai feladatok ellátásának fedezetére, 2 
hónap megbízási szerződés erejéig havi 88 700 Ft és járulékai fizethető 
ki.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Balsai Judit előkészítő: Az utolsó határozati javaslat: Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2011. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezetének 3.§ (1) bekezdése egészüljön 
ki új bd) ponttal, az alábbiak szerint: „A Nyitnikék Óvodában, valamint a Telepi 
Óvodában egy-egy fő közcélú dolgozó helyett a feladatok ellátásának fedezetére 2 
hónap megbízási szerződés erejéig óvodánként havi 88 700 Ft és járulékai fizethető 
ki.„ 
 
Major Ede képviselő: A két iskolánál indokoltnak látom ennek, de a két óvodánál 
nem, és nem javaslom támogatásra a testület tagjainak. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az OKSB a javaslatot 3 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében támogatta. 
 
Rogán László polgármester: Más hozzászólás nincs. Kérem, akkor szavazzunk a 
javaslatról. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot fogadta el: 
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513/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelettervezetének 3.§ (1) bekezdése egészüljön ki új bd) ponttal, az 
alábbiak szerint: 
„A Nyitnikék Óvodában, valamint a Telepi Óvodában egy-egy fő 
közcélú dolgozó helyett a feladatok ellátásának fedezetére 2 hónap 
megbízási szerződés erejéig óvodánként havi 88 700 Ft és járulékai 
fizethető ki.„ 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: Mivel több módosító indítvány nem érkezett, 
felolvasom a rendeletalkotási javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

22/2010.(XII.21.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 

Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2010. 

(XII.21.) önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 

 

 

2. Budakalász Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató 

281/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
 

 

 

Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az önök előtt fekvő anyag az 
önkormányzat első háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató, amely a 
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Magyar Államkincstárnak beküldött háromnegyed éves beszámoló alapján készült. 
Szeptember végéig a bevételeink 67,7%-ban teljesültek, míg a kiadásaink 62,3%-
ban, ez is azt mutatja, hogy likviditási problémáink addig még nem voltak. 
A tájékoztatót az önkormányzat könyvvizsgálója elfogadásra alkalmasnak találta. 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Rogán László polgármester: Hozzászólás? (Nincs.) Felolvasom a határozati 
javaslatot: (Felolvassa.) Aki elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

514/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 

önkormányzati költségvetés I.-III. negyedéves teljesítéséről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Rogán László polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési 

koncepciójára 

290/2010.(XII.14. ) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 
 

 

Rogán László polgármester: Az államháztartásról szóló törvény szerint a jegyző 

által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

a választás évében december 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az 

előterjesztés ezen törvényi kötelezettségnek tesz eleget. 
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Balsai Judit előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évre vonatkozó 
költségvetési koncepciót a rendelkezésünkre álló jogszabálytervezetek alapján 
állítottuk össze. Az előterjesztés készítésének időpontjában az valószínűsíthető, 
hogy a következő évben mindenképpen nagyon fegyelmezett gazdálkodást kell 
folytatnunk, valószínűleg a dologi kiadások növelésére csak igen korlátozott 
mértékben lesz lehetőségünk. Nem szabad elfelejteni azt, hogy az új óvoda 
megépítésével feladatbővülés kezdődött meg idén októbertől, amelyet az állami 
költségvetés 45-50%-ban finanszíroz csak, tehát erre is saját forrásokat kell 
áldoznunk. Valószínűsíthető az iparűzési adóbevételeink növelése - a Képviselő-
testület a mai ülésén fog erről dönteni -, illetve a jogszabályi előírások miatt is egy 
kicsivel magasabb összegre számíthatunk jövőre, a távközlési cégek iparűzési 
adóbefizetései miatt. 
Az 1. számú határozati javaslatban megfogalmaztuk azokat az elveket, amelyek 
alapján a 2011. évi költségvetési rendelettervezetet össze kellene állítani, a 2. 
számú határozati javaslatban pedig a költségvetés-készítés ütemezését.  
Ezt az előterjesztést is megtárgyalta valamennyi bizottság. Egy módosító indítvány 
érkezett, amely úgy szól, hogy a költségvetési koncepció „V. Tartalékok” pontja az 
alábbi szövegrésszel egészül ki: „Képviselői beruházási tartalékkeret létrehozása 
indokolt, melynek felhasználásáról a képviselők döntenek.” 
Az előterjesztést megvizsgálta az önkormányzat könyvvizsgálója, és elfogadásra 
alkalmasnak találta. 
 
Rogán László polgármester: Ez a keret lehetőséget teremthet arra, hogy a 
képviselő egy kicsit rugalmasabban tudjon kisebb dolgokat megvalósítani abban a 
körzetben, ahol ő képviselő, vagy ha nem körzetben lett képviselő, akkor 
természetesen máshol is Budakalász területén. Mivel ez egy koncepció, az összeget 
itt nem fogjuk meghatározni, az majd a költségvetés tárgyalásakor kerül 
meghatározásra. Én is támogatom ezt a javaslatot. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Egy kis kiegészítésem van: „a képviselők önállóan 
döntenek” szerepeljen benne. 
 
Rogán László polgármester: Mivel több hozzászólás nincs, szavazás következik.  
Először a módosító indítványról szavazzunk. Aki a Balsai Judit által elmondottakat 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a módosítást 11 
egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 
Most a határozati javaslatokról szavazunk, tehát a költségvetési koncepcióról és az 
ütemezésről. Aki elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
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515/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: 

A 2010. évben elvégzett nagyberuházások, valamint a 2010. évben 
ennek kapcsán elhatározott kötvénykibocsátás miatt a következő 
évben az eddiginél is szigorúbb költségvetési elvek 
megfogalmazását, a gazdasági fegyelem még következetesebb 
betartását kívánja meg tőlünk. 
A város fejlődése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az 
Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a 
működési kiadások visszafogásával, illetve külső források (hitel, 
kötvény, pályázati források) bevonásával lehetséges. A működési 
kiadások visszafogása ugyanakkor nem járhat a feladatellátás 
színvonalának romlásával. 
 
Mindezeket szem előtt tartva, feladatainkat áttekintve az alábbi 
prioritásokat határozzuk meg: 
 

A. Alapfeladatok tekintetében: 
1. A költségvetés összeállítása során külön bontásban kell 

szerepelnie a kötelező és az önként vállalt feladatoknak, annak 
érdekében, hogy a Képviselő-testület az önként vállalt 
feladatairól a rendelkezésre álló források függvényében tudjon 
dönteni 

2. A működési kiadásokat a működési bevételeknek fedezniük kell 
3. A meglévő intézményhálózat fenntartásában nem tudjuk a 2010. 

évi szintet tartani. A Képviselő-testület a 2011. évben is 
támogatja az intézmények önálló kezdeményezését saját 
forrásaik bővítésére (pályázatok) 

4. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál (működési kiadások 
tekintetében) összességében törekedni kell a megtakarítás 
elérésére azzal, hogy egyes szakfeladatok tekintetében 
emelkedésre lehet számítani 

5. Az önkormányzat által nyújtott támogatásoknál az előző évinél 
alacsonyabb, vagy a forráslehetőségek szerint az előző évivel 
azonos összegeket tudunk biztosítani. Elsősorban azokat a 
szervezeteket kívánjuk támogatni, melyek az önkormányzati 
feladatellátásban aktívan részt vesznek. 
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B. Fejlesztési feladatok tekintetében: 
1. A feladatok rangsorolásával forrást kívánunk biztosítani a 

közvilágítás fejlesztésére, illetve útépítésekre és járdaépítésekre. 
2. A Klenity I-ben kialakítandó építési telkek előkészítése 

érdekében a szükséges beruházásokat (szennyvízcsatorna 
nyomóvezeték áthelyezése, telekalakítási koncepció 
kidolgozása) a 2011. évben megvalósítjuk. 

3. A pályázati források minél szélesebb körű bevonása érdekében 
legalább az előző évivel azonos összegű beruházási tartalékot 
biztosítunk a költségvetés tervezésekor. 

4. A meglévő vagyontárgyak, ingatlanok állagmegóvása érdekében 
a felmerülő igények rangsorolásával keretet kívánunk biztosítani 
a felújításokra. 

 
A 2011. évi költségvetés összeállításakor érvényesítendő tervezési 
alapelvek: 
 
 

I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA 
 

1. Folyó bevételek: 
 Folyó bevételeinket elsősorban a költségvetési törvény határozza 

meg. A központi támogatásoknál a feladatellátás bővülése 
ellenére csak kis mértékű növekedésre számíthatunk. 

 A helyi adók között legnagyobb súllyal szereplő iparűzési adó 
esetében az Képviselő-testület az adómérték 0,1 %-os emelését 
tervezi, ezért mintegy 20.000 eFt-tal magasabb bevétel várható, 
mint a 2010. évben. 

 Kiemelten fontos feladat a nem fizető bérlőkkel szembeni 
határozott és következetes fellépés. 

 
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
 Az előző években értékesítésre kijelölt és nem realizálódott 

ingatlanok értékesítését tovább kell folytatni. 
 Fejlesztési feladataink megvalósításakor kiemelt figyelmet 

fordítunk a pályázati lehetőségekre. Ennek érdekében továbbra 
is nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatfigyelésre és a pályázatok 
előkészítésére. 
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II. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁSSAL 
KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

 
1. Önállóan működő intézmények működési kiadásai 
 2011. évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, 

valamint pótlékalap módosítására. Növekedés év közben csak a 
jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet. 
Létszámbővítés csak a feladatellátás változásából adódhat. 

 A járulékok mértéke nem változik a benyújtott 
törvényjavaslatok szerint 

 A Kjt. 77. §-ának bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén 
az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 
2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis 
előirányzatának 2%-a. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-
(12) bekezdésében szabályozott esetekre.) 

 A Közoktatási tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, 
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 
2011. évben 5250 Ft/fő/hónap. 

 Pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódóan a 2011. 
évben nem tervezhető hozzájárulás. 

 A cafeteria keret megegyezik nettó összege megegyezik az előző 
évi nettó kerettel (a béren kívüli juttatásra tehát 169.600,- Ft+a 
törvényes mértékű járulék, jelenlegi tervezet szerint 196.750 
Ft/fő/év) 

 Dologi kiadások esetében a vásárolt élelmezés az érvényes 
szerződésben szereplő díjakkal kalkulált összeg. A közüzemi 
díjaknál figyelembe kell venni a várható díjemelkedéseket, 
összességében a dologi kiadásoknál azonban csak külön 
indoklás esetén lehetséges növekedés. 

 
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 

 
Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok 
 A köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap nem 

változik. (2011.évi költségvetési törvénytervezet 69. §-ában 
meghatározott illetményalap mértéke 38 650,- Ft.) Növekedés 
év közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból 
történhet. 
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 A járulékok mértéke megegyezik a 2010. évivel. 
 A cafeteria-keret nettó összege az előző évi szinten tervezhető, 

amennyiben erre a jogszabály lehetőséget ad, azaz 
köztisztviselőknél 252.000,- Ft+a törvényi előírásoknak 
megfelelő járulék (jelenlegi tervezet szerint 292.350 Ftfő/év). A 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknál 
ugyanezen elveket követve 131.200+járulék, azaz tervezet 
szerint 152.200 Ft/fő/év 

 - A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és 
vezetői pótlékokat továbbra is fenntartjuk.  

 
 
3. Szakfeladatok 
 A szociális támogatások esetében felül kell vizsgálni azokat a 

juttatásokat, melyeket a törvényi kötelezettségen felül, vállalt 
feladatként biztosít az önkormányzat (például újszülöttek 
támogatása, nem alanyi jogon járó segélyek) 

 A közutak és a közterületek fenntartása, illetve a közvilágítás 
tekintetében ugyanakkor kis mértékű emelkedés lehet, a 2010. 
évi tényleges kiadások felülvizsgálatának tükrében. 

 
III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 
 

1. Felújítások 
 Az intézményi felújítások esetében meg kell vizsgálni, melyek 

azok a halaszthatatlan munkálatok, melyekkel az állagromlás 
elkerülhető 

 A Kaláz Kft által készített állapotfelmérést kiértékelve 
szükséges egy időbeli ütemezést kialakítani az önkormányzati 
tulajdonú lakások felújítására. Megvizsgálandó, hogy egyes 
üresen álló ingatlanokat felújítási kötelezettséggel bérbe lehet-e 
adni. 

 
2. Beuházások 
 Tervezett beruházásaink közül azokat részesítjük előnyben a 

2011. év folyamán, melyekhez pályázati források állnak 
rendelkezésre. 

 Ingatlanvásárlásra csak kivételesen, különösen indokolt esetben 
kerülhet sor a következő évben. 
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 A Klenity I-ben lévő – 16.000 m2-es – terület lakótelkekké 
alakítása érdekében meg kell kezdeni a munkálatokat, az ott futó 
szennyvíz nyomóvezeték áthelyezésével, valamint a 
telekalakítási koncepció magvalósításával. 

 A közvilágítás kiépítésének folytatására és az útépítésre, 
járdaépítésre mindenképpen keretet kell biztosítanunk. A 
koncepció elfogadását követően fel kell mérni – a képviselők 
javaslatait is figyelembe véve – hogy melyek a legszükségesebb 
és halaszthatatlan munkálatok, melyeket önerőből – pályázati 
források hiánya esetén is – megvalósítunk a 2011. évben. 

 
 
IV. TÁMOGATÁSI KERET 

 A támogatási kereten azon célokat, programokat kívánjuk 
támogatni, melyek hozzájárulnak az önkormányzati 
feladatellátáshoz. 

 Az önkormányzat támogatja a nemzetiségi kisebbségek által 
ellátott feladatokat, ezért a 2011. évben is biztosítjuk számukra a 
pályázati keretet, az állami támogatás összegével megegyező 
keretösszegben. 

 
 
V. TARTALÉKOK 
 A 2011. évben a pályázati források minél nagyobb mértékű 

bevonása érdekében legalább az előző évivel azonos összegben 
szükséges a pályázati önrészek meghatározása. 

 Az előző évi gyakorlatnak megfelelően „Intézményi beruházási 
tartalék” elkülönítése indokolt azon helyzetek megoldására, 
melyekre a költségvetésben nincs fedezet. 

 Az év közbeni – előre nem látható – működési kiadások 
fedezetéül a rendelkezésre álló források függvényében általános 
működési tartalékot biztosítunk. 

 Képviselői beruházási tartalékkeret létrehozása indokolt, 
melynek felhasználásáról a képviselők önállóan döntenek. 
 
Határidő:  a 2011. évi költségvetés tervezése 
Felelős:  polgármester” 

 

 



 22

 

 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

516/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés ütemezését az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Sor-
szám 

Feladat megnevezése Határidő 

1. Intézményi felújítási és beruházási igények felmérése 2011.01.11. 
2.  Útépítési és útjavítási igények felmérése 2011.01.18. 
3.  Intézményi tervezetek egyeztetése 2011.01.12-

2011.01.20 
4. A költségvetési rendelettervezet benyújtása 2011.02.15 
5. Bizottsági tárgyalások a költségvetésről 2011.02.21-

2011.02.23 
5. Képviselő-testületi tárgyalása a rendelettervezetnek 2011.03.01 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő  
közoktatási intézmények, a szakértő által tett javaslatokkal kiegészített, 
korrigált alapdokumentumainak elfogadására 
- Szentistvántelepi Általános Iskola  -   PP,  IMIP, Házirend 
- Kalász Suli Általános Iskola  - PP, IMIP, Házirend 
299/2010.(XII.14.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztők:  Intézményvezetők 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: Úgy látom, hogy módosító indítvány ehhez a 
napirendi ponthoz nem érkezett. Van-e észrevétel, hozzászólás, javaslat? (Nincs.)  
Két határozati javaslatunk van, felolvasom mind a kettőt: (Felolvassa.) Aki ezeket 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

517/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Általános Iskola három alapdokumentumának, a 
szakértő által javasolt módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és 
egységes szerkezetbe foglalt, a nevelőtestület által 2010. december 1-
jén elfogadott, legitimációs záradékkal ellátott Pedagógiai Programját 
(PP), Intézményi Minőségirányítási Programját (IMIP) és Házirendjét 
(HR) jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

518/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kalász Suli 
Általános Iskola három alapdokumentumának a szakértő által javasolt 
módosításokkal átdolgozott, felülvizsgált és egységes szerkezetbe 
foglalt, a nevelőtestület által 2010. november 30-án elfogadott, 
legitimációs záradékkal ellátott Pedagógiai Programját (PP), 
Intézményi Minőségirányítási programját (IMIP) és Házirendjét (HR) 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: OKSB elnök, polgármester 

 
5. Tájékoztató az önkormányzati fenntartású intézmények belső ellenőri 

jelentéséről, az intézmények intézkedési tervéről 
 298/2010.(XII.14.) sz. előterjesztés 
 Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő: Intézményvezetők 

Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 
 
 
Rogán László polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz módosító indítvány nem 
érkezett. 2010 szeptemberében elkészült a közoktatási intézmények belső 
ellenőrzéséről szóló jelentés. Az előterjesztés ennek elfogadására tesz javaslatot. 
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Van-e hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a 
határozati javaslatot: (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

519/2010. (XII.14.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Négy-S-Nagy 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek a közoktatási intézmények belső 
ellenőrzéséről szóló, 2010 decemberében készített jelentését elfogadja. 
A közoktatási intézmények vezetőinek figyelmét felhívja a belső 
ellenőri jelentés alapján készített intézkedési tervekben foglaltak 
folyamatos végrehajtására. Ezek teljesítését 2011 áprilisában 
utóvizsgálat alkalmával ellenőrzi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Völgyes József iskolaigazgató: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-
testület! Mivel ebben a naptári évben ez az utolsó testületi ülés, ahol mindannyian 
jelen vagyunk, engedjék meg, hogy kellemes ünnepeket, boldog új esztendőt, a 
hátra lévő időre jó munkát kívánjak mindenkinek, és a kollegáim, valamint a 
diákok nevében egy apró, jelképes üdvözlő lappal ezt megerősítsem. (Átnyújtja az 
üdvözlő lapokat.) 
 
 

6. Javaslat a hatósági csatornadíj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

280/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 
 

 

Rogán László polgármester: Az előterjesztésben a hatósági csatornadíj 

megemelésére teszek javaslatot. Kérem a bizottsági elnök urat, hogy mondja el a 

bizottsági ülésen elhangzottakat. 
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Kaltner Károly képviselő: A bizottság megtárgyalta és egyetértett a 3,5%-os 

emeléssel. Ez még így is egy nyomott emelés, mert 8% volt az eredeti javaslat, de 

azt gondoltuk, ez a 3,5% nem olyan nagy, a költségeket mégis fedezi. Ez annyit 

tesz, hogy 407 Ft+Áfáról emelkedik 421 Ft+Áfára a lakossági, a hatósági pedig 448 

Ft+Áfáról emelkedik 464 Ft+Áfára.  

 

Rogán László polgármester: Ahogy a bizottsági elnök úr is elmondta, sokkal 

nagyobb emelést próbáltak ránk testálni, de ezt a bizottság nem akceptálta, és csak 

a várható inflációval javasolja megemelni a hatósági csatornadíjat. Hozzászólás 

ehhez a napirendi ponthoz egyelőre nem érkezett, ezért most a rendeletalkotási 

javaslat következik: (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

23/2010.(XII.15.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hatósági 

csatornadíj megállapításáról szóló 23/2010.(XII.15.) önkormányzati 

rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 

 

7. I. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési 
szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított 
8/2007.(II.21.) sz. Kpvt. rendelet módosítására  

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

288/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Kérem Fetterné Ferenczy Beatrix kolleganőt, hogy 
röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
Fetterné Ferenczy Beatrix előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A 64/2008-as 
kormányrendelet értelmében a közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési 
időszakra kell meghatározni. Ez teszi szükségessé a tavalyi rendelet módosítását. 
A közszolgáltatóval kötött szerződés alapján a díjkorrekció mértéke nem lehet 
magasabb a 12 hónapra kivetített, hulladékszállításra vonatkozó hivatalos KSH-
árindex mértékénél. A KSH adatai alapján az általános infláció mértéke 5%-os, 
ezen belül a szemétszállításé 9,5%-os volt. A szolgáltató 6,72%-os áremelésre tett 
javaslatot. 
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és határozati javaslatában elutasította a 
szolgáltató emelésre vonatkozó javaslatát. Ennek alapján olyan rendeletalkotásra 
tett javaslatot, amelyben a tavalyi díjak szerepelnek. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Elmondtam a bizottsági ülésen is, hogy ez a 
szemétszállítási inflációs díj nem a tényleges költségek emelkedését tükrözi, hanem 
azt, hogy mennyit sikerült a szemétszállítóknak kicsikarni az egyes 
önkormányzatoktól, magyarul mennyivel tudták megemelni az előző évi 
szemétszállítási díjakat. Ez egy nagyon rossz mértékszám, és erre hivatkoznak 
folyamatosan, minden évben ennyivel próbálják megemelni a díjakat. Az elmúlt 
években is sikerült ellenállnunk ennek az emelési szándéknak – remélem, most is 
sikerül –, egyszer sem ment perre még ellenünk a Saubermacher, bár mi mondtuk 
neki, hogy ha nem tetszik, akkor menjen perre. Amikor megvizsgáltuk a költségeit, 
az derült ki, hogy nem indokoltak azok a költségek, amiket kimutatott. 
 
Kaltner Károly képviselő: A kiegészítésben szerepelt, hogy felszólítjuk a 
polgármester urat további tárgyalásokra a Saubermacher Bicskével. 
 
Rogán László polgármester: Igen, ez szerepel is a módosító indítványban. 
(Felolvassa.) Erről kérek szavazást. (Szavazás.) 
 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

520/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a 
Saubermacher-Bicske Kft.-nek a lakossági hulladékszállítási díj 2011. 
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évi vonatkozó ajánlatát. A lakossági hulladékszállítási díj 6,7%-os 
emelését nem hagyja jóvá.  

Felhatalmazza a polgármestert további tárgyalások folytatására a 2011. 
évi hulladékszállítási díj vonatkozásában. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Most felolvasom a rendeletalkotási javaslatot: 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

24/2010.(XII.15.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 

24/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletét, a helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék összegyűjtésére 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló 8/2007.(II.21.) sz. rendeletének módosítására. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
Rogán László polgármester: Az előterjesztésnek van egy II. pontja: javaslat a 
Budakalász város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, 
szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló szolgáltatási szerződés 
módosítására.  
 
Fetterné Ferenczy Beatrix előkészítő: A szolgáltató itt szintén 6,7%-os emelésre 
tett javaslatot, valamint ugyanilyen emelésre vonatkozó ajánlatot tett a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban is.  
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolta elfogadni a szolgáltató 
ajánlatát egyik területen sem, és azt a kiegészítést tette a határozati javaslathoz, 
hogy a szolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatos tárgyalásokon különös 
tekintettel legyenek a zöldhulladék gyakoribb házhoz menő elszállításának 
megoldására. 
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Rogán László polgármester: Hozzászólás, javaslat nem érkezett. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság módosító indítványával kiegészített határozati 
javaslatról kérek szavazást. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

521/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 1-
jétől az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék gyűjtés 
átalánydíjának, és a „Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés” 
szolgáltatás díjának 6,72 %-os emelését nem hagyja jóvá. 
Ennek alapján az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék 
gyűjtésének átalánydíja: 5.349.948,-Ft/év+Áfa, a „Házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés” szolgáltatás maximális díja 169 600,-
Ft+Áfa/hó melynek fedezetét az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A lakosság a „Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés”-nél a 
szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe.  

Ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
szolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatos tárgyalásokat a 
szolgáltatóval kezdje meg, különös tekintettel a zöldhulladék 
gyakoribb házhoz menő elszállításának megoldására. 

 
Határidő: 2010. december 30.  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

8. Javaslat a helyi adó rendeletben meghatározott helyi iparűzési adó 

mértékének módosításáról szóló rendelet megalkotására 

300/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Az adó mértéke évek óta nem változott, és 

megnövekedett az intézményi finanszírozási igény, ezért javasoljuk az adó 

mértékének megemelését 1,8%-ról 1,9%-ra. 

 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Módosító indítványom van. A környéken is 
viszonylag általánosnak mondható a 2%-os mérték a helyi iparűzési adó 
vonatkozásában; szeretném, ha mi is ezt a mértéket fogadnánk el. Jelentős 
többletkiadásaink lesznek, a központi támogatások várhatóan továbbra is 
csökkennek, új intézmény fenntartásáról is gondoskodnunk kell, tehát 
mindenképpen indokolt, hogy a gazdálkodás racionalizálásán túlmenően olyan 
további többletbevételi forrásokat keressünk, amik a biztonságos működésünket 
tudják garantálni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Beszéltem egy-két vállalkozóval, és az volt a 
véleményük, hogy ők bármikor át tudják helyezni a telephelyüket, illetve az 
adófizetési helyüket máshova; azt mondták, hogy ha megemeljük a díjat, át fognak 
jelentkezni Pomázra meg egyéb településekre. 
 
Rogán László polgármester: Szentendrén is 2%. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Bosszúból, merthogy azért jelentkeztek be ide, 
mivel ez itt 1,8%, ami nagyon kedvező. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek 
nem lesz negatív hatása is - lehet, hogy nagyobb bevétel lesz, de elképzelhető, hogy 
ilyen átjelentkezések miatt csökken -, úgyhogy a 2%-ot semmiképpen nem 
javasolom; az 1,9%-on is el kellene gondolkozni, én azt sem javasolom. 
 
Rogán László polgármester: Ezt a kérdést a bizottság is körbejárta, hogy vajon 
milyen hozadéka lehet annak, ha felemeljük az iparűzési adó mértékét. 
 
Orosz György előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Nagyságrendileg 50-60 
vállalkozás fizeti az iparűzési adónk 70-80%-át. Akár az 1,9%-ra, akár a 2%-ra 
történő emelés által nem feltétlenül következik be jelentős elköltözés, már csak 
azért sem, mert ennek vannak költségei, székhely-, telephely-módosítást az alapító 
okiratban, a Cégbíróságnál bejegyeztetni nem olyan egyszerű történet. Akinek 
Budakalászon telephelye, székhelye van, az nem is fizet túl sok iparűzési adót, 
hiszen az iparűzési adó megosztásának vannak szabályai. Szerintem a pozitív 
hatása erősebb - a pozitív hatás alatt a megemelkedő iparűzési adóbevételeket 
értem -, mint a negatív hatása. 
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Rogán László polgármester: Alpolgármester úrnak volt egy módosító indítványa, 
hogy a rendeletben az 1,9%-ot 2%-ra változtassuk. 
A Heidelberg nyomdaipari cég - aki Budakalászon rendelkezik telephellyel - egyik 
ügyvezetője járt nálam tegnap. Felvetettem a kérdést, hogy mit szólnának hozzá, ha 
lenne egy ilyen. Azt mondták, hogy 1,8% vagy 2%, őket ez nem érdekli, ők meg 
vannak elégedve Budakalásszal, nem fognak innen elmenni, ez a 0,2% a mostani 
30 millió forintos iparűzési adójukhoz képest nekik nem jelentős. 
Mivel más nem jelentkezett, először a módosító indítványt teszem fel szavazásra, 
mely szerint ne 1,9%, hanem 2% kerüljön a rendelettervezetbe. Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

522/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a helyi iparűzési adó mértékének módosításáról szóló 
rendelettervezet 1.§-ába az alábbi szövegrész kerüljön:  
„21.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester: Ezek után a rendeletalkotási javaslatot teszem fel 
szavazásra. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

25/2010.(XII.15.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 22/1996.(XII.20.) számú rendeletének módosításáról 

szóló 25/2010.(XII.15.)sz. rendeletét. 

 

A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
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9. Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadására  

282/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 
 

 

Rogán László polgármester: Az SZMSZ-ünk szerint éves munkatervet kell 

készíteni, melyet a polgármester december 31. napjáig terjeszt be a képviselő-

testület elé. Az előterjesztés az SZMSZ-nek megfelelően elkészült. 

Jegyző asszonyt kérem szépen, hogy a módosításokat ismertesse. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A bizottságok megtárgyalták 
az előterjesztést.  
Az OKSB tett két módosító indítványt, melyekben a januári testületi ülés 
napirendjei közé javasolja felvenni a következőket: Budakalász óvodáinak 
2011/2012. tanévre vonatkozó stratégiájának kidolgozása kerüljön a testület január 
25-i ülésére, illetve a Kós Károly ÁMK szervezeti felépítésének felülvizsgálata is a 
testület január 25-i ülésének napirendjén szerepeljen. 
Kérem a tisztelt testületet, hogy tárgyalja meg, illetve fogadja el a javaslatot. 
 
Rogán László polgármester: Mivel hozzászólás nincs, a jegyző asszony által 
felolvasott módosító indítványról szavazzunk. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 
igen szavazattal elfogadtuk. 
Ezek után felteszem a határozati javaslatot szavazásra: (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

523/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Képviselő-testület 2011. évi munkatervét a határozat melléklete 
szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. december 31.” 

 
Melléklet 



 32

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. évi munkaterve 
 
2011. január 25.  

- javaslat a 2011. évre vonatkozó ingatlanhasznosítási terv elfogadására 
Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője 
 

- beszámoló a temető üzemeltetés körében 2010. évben végzett tevékenységről. 
Előkészítő: igazgatási iroda vezetője 
 

- beszámoló az állattartási és közterület foglalási ügyekben polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. 

Előkészítő: műszaki iroda vezetője 
 

- beszámoló a Pénzügyi és  Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előkészítő: műszaki iroda és gazdasági iroda vezetője 
 

- beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- beszámoló Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előkészítő: igazgatási iroda vezetője 
 

- javaslat a 2011. évi teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározására 
Előkészítő: jegyző 
 

- tájékoztató a 2010. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 
- Javaslat Budakalász óvodáinak 2011/2012. tanévre vonatkozó stratégiájának kidolgozására 
 
- Javaslat a Kós Károly ÁMK szervezeti felépítésének felülvizsgálatára 
 

2011. február 22. 
- javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

- tájékoztatás a térfigyelő rendszer működéséről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- tájékoztató a 2011. január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- javaslat homlokzat-felújítási pályázat meghirdetésére 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

2011. március 22. 
- javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2010. évi beszámolójának elfogadására 

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

- tájékoztató a 2011. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
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- Budakalászi Polgárőr Egyesület 2010. évi beszámolója 

Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- Pomázi Rendőrőrs 2010. évi beszámolója  
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- javaslat „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetésére 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- javaslat a városi díjak alapításáról szóló rendeletek módosítására, az elbírálását előkészítő ad hoc bizottság 
létrehozására, a felhívás közzé tételére  

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- javaslat önkormányzati pályázatok kiírására (civil, egyház, kisebbségek, innovatív ped. módszerek,  kulturális 
örökségeink, sport, jó tanuló-jó sportoló)   

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

2 0 1 1 .  m á r c i u s  2 9 .  K ö z m e g h a l l g a t á s  
 

2011. április 26. 
- javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadására 

Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

- javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolójának 
elfogadására 

Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

- tájékoztató a 2011. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 

 
- jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előkészítő: szervezési képviselő-testületi iroda vezetője 
 

- javaslat a Semmelweis nap előkészítésére  
Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- beszámoló a belső ellenőrzés 2010. évi ellenőrzéseiről 
Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 
 

- tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok működéséről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 

 
- javaslat a Pedagógusnap előkészítésére 

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 
- javaslat a felülvizsgált és módosított „Budakalász Város Önkormányzat Közművelődési koncepció 2002.” 
valamint a 16/1999.(X.20.) sz. közművelődési rendelet elfogadására  

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 
2011. május 24. 

- javaslat a 2011. évi költségvetés módosítására 
Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője 
 

- javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évi beszámoló 
elfogadására 
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Előkészítő: igazgatási iroda vezetője 
 

- tájékoztató a 2011. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- javaslat a városi díjak odaítélésére (közoktatási, egészségügyi, díszpolgári, emlékérem, sport díjak) 
Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője és igazgatási iroda 
 
- javaslat a „Kolónia épületek” terveztetésére 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

2011. június 28. 
- javaslat a közoktatási intézmények vezetőinek a 2010/2011. tanév végi beszámolójának elfogadására 

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- javaslat a 2011/2012. tanévben indítható általános iskolai tanulócsoportok és óvodai csoportok számának és 
pedagógus álláshelyek számának engedélyezésére 

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- javaslat OKSB által pályázati támogatásban részesített alapítványok támogatásának jóváhagyására 
Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- beszámoló a védőnői szolgálat 2010. évi tevékenységéről 
Előkészítő: igazgatási iroda vezetője 
 

- tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- tájékoztató a 2011. május hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 
- javaslat önkormányzati pályázatok elbírálására (civil, egyház, kisebbségek, innovatív ped.módszerek,  
kulturális örökségeink, sport)   

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 
- beszámoló a polgármester önkormányzati társulásban végzett munkájáról 
Előkészítő: műszaki iroda vezetője 
 
- beszámoló a polgármester többcélú kistérségi társulás tanácsban végzett munkájáról 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok mérlegének megtárgyalására 
Előkészítő: gazdasági társaságok vezetői 
 

2011. július 1-jétől –augusztus 30-áig 
s z ü n e t  

2011. szeptember 27. 
-  beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 

Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

- javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra 
Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- tájékoztató a 2011. június-július-augusztus hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
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- javaslat a közoktatási intézmények 2010/2011. a tanév indításáról szóló tájékoztatójának és munkatervének 
elfogadására.  

Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 
- javaslat a Budakalászi Bölcsőde vezetőjének az eltelt egy évről szóló beszámolójának elfogadására 

Előkészítő: igazgatási iroda vezetője 
 

2011. október 25. 
- Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolója a 2010. évi működéséről 

Előkészítő: igazgatási iroda vezetője 
 

- beszámoló az önkormányzat 2010. évi szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
Előkészítő: igazgatási iroda vezetője 
 

- beszámoló a Kalászi Idősek Klubja 2010. évi tevékenységéről 
Előkészítő: igazgatási iroda vezetője 
 

- beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról 
Előkészítő: jegyző 
 

- jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: szervezési képviselő-testületi iroda vezetője 
 

- tájékoztató a 2011. szeptember hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője 
 

2 0 1 1 .  n o v e m be r  1 5 .  K ö z m e g h a l l g a t á s  
2011. november 22. 

- beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 
Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

- javaslat a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadására 
Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

- javaslat a helyi adórendelet felülvizsgálatára 
Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője 
 

- javaslat a víz- és csatornadíjak felülvizsgálatára 
Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője 
 

- javaslat a helyi hulladékgazdálkodási rendelet módosítására 
Előkészítő: műszaki iroda vezetője 
 

- beszámoló Budakalász környezetvédelmi helyzetéről 
Előkészítő: műszaki iroda vezetője 
 

- tájékoztató a 2011. október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

2011. december 13. 
- javaslat a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásra 

Előkészítő: gazdálkodási iroda vezetője, pénzügyi osztályvezető 
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- javaslat a 2012. évi munkaterv elfogadására 

Előkészítő: polgármester 
 

- Sportegyesületek év végi beszámolója (szakmai és pénzügyi) 
Előkészítő: Sportegyesületek elnökei, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 
 

- a Kalászi Sportcsarnok üzemeltetőjének tájékoztatója a sportlétesítmény működtetésével kapcsolatban az 
elmúlt 1 évben tapasztaltakról 

Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 
 

- Testvérkapcsolatok Egyesületének 2011. évi beszámolója 
Előkészítő: polgármesteri kabinet, oktatási, kulturális, sport osztály vezetője 

- tájékoztató a 2011. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
Előkészítő: polgármesteri kabinet vezetője 

 
10. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok működéséről szóló 2010. évi beszámoló 

elfogadására  
 296/2010.(XII.14.) sz. előterjesztés 
 Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Heiszer Zsolt – Monument 2000 Kft. 

Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 
 
 
Rogán László polgármester: A Sportcsarnok működéséről szóló tájékoztatót a 
vezető elkészítette, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta. Ha 
bárkinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, úgy felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Szavazás következik. 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

524/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monument 
2000 Kft. ügyvezetőjének a Kalászi Sportcsarnok működéséről szóló 
2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

11. Javaslat Budakalász 442/30 hrsz.-ú közterület (Fácán utca folytatása) 

elnevezésére  

283/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 
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Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 
 

 

Rogán László polgármester: Az érintett terület ingatlanjainak tulajdonosai 
kérelmezték, hogy a Képviselő-testület nevezze el a Sas és Pacsirta utcák közti, 
újonnan kialakított lakóterület megközelítését szolgáló közterületet, mely a Fácán 
utcából nyílik. A kérelmezők javaslata a közterület nevére: Fácán köz. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kérelemmel egyetértett és a Fácán 
köz elnevezést javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
Ha nincs hozzászólás, kérem a Képviselő-testületet, szavazzunk a határozati 
javaslatról. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

525/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 442/30 hrsz.-ú 
művelésből kivett közutat a következő módon elnevezi: Fácán köz. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

12. Javaslat a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében előzetes 

megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel  

284/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

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

 

Rogán László polgármester: Megállapodást kell kötni a Magyar Közút Zrt.-vel, 

amely összefügg a Budakalászt elkerülő út megvalósításával – erről szól ez a 

napirendi pont, mindannyian megkaptuk az előterjesztést; elég hosszú az anyag, 

remélem, átolvasták. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, hozzászólása van, az 
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kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a 

határozati javaslatot: (Felolvassa.) Szavazás következik. (Szavazás.) 

 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

526/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja a Budakalászt elkerülő út 
megvalósítása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő 
előzetes megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az előzetes megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

 
Melléklet 

ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS 
útkezelői jog átadásáról 

 
amely létrejött egyrészről a    
Magyar Közút Nonprofit Zrt.(székhelye: 1024. Budapest, Fényes Elek u.7-13; cégjegyzékszám: 01-10-046265; 
statisztikai számjel: 14605749-5221-599-01; képviseli: Kovács Ákos vezérigazgató, a továbbiakban, mint Átadó 
másrészről 
Budakalász Város Önkormányzata (székhely: 2011. Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: Rogán László 
polgármester) a továbbiakban,  
mint Átvevő, együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel: 
 
1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a NIF Zrt. (korábban Nemzeti Autópálya Rt.) építési engedély-kérelmet nyújtott 
be a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz (korábban Pest megyei Közlekedési Felügyelet) a Budakalász elkerülő 1108. 
jelű út 11. sz. főút – meglévő 1108. j. Szentendre – Üröm összekötő út, a 0+000 –5+500 km. szelvények között 
tervezett új szakaszának építési engedélyezési eljárása során. Az eljáró hatóság a korábbi végzésében foglaltakat 
kiegészítve az eljárást a következők szerint ideiglenesen felfüggesztette:     
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2.a, Budakalász Város Önkormányzata a NIF Zrt.-vel és a Közlekedési, Hírközlési, Energiaügyi Minisztériummal 
2008-ban kötött szerződésben vállalta, hogy 
- a Budakalászt átszelő 1111. sz., 1115. sz. és a 11305. sz utakat., ez az utóbbi az Ady Endre utca), (kivéve a 

József A. utcát, azaz a 1111 sz.-út Szentendrei úti csatlakozás - Luppa-csomópont közötti szakaszát)  
- a jelenlegi 1108 jelű, Szentendre - Üröm összekötő út Budakalász átkelési szakaszának a József A. úti 

csomóponttól a község Szentendre felé eső határáig,  
- a jelenlegi 1108 jelű, Szentendre - Üröm összekötő út – Pomáz területére eső – Budakalász, Szent László utca-

Zrínyi utca közötti szakasza,  
- a 1108 jelű út 2+866-3+123 kmsz között (Pomázi út, Szentendrei út csomóponttól a Petőfi térig) 
amelyek a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) 
vagyonkezelésében és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelésében vannak, önkormányzati tulajdonba és 
kezelésbe átveszi. A pomázi közigazgatási területre eső szakasz (a jelenlegi 1108. j. út elkerülő út –Szent László u. 
közötti szakasza) tulajdonba vételéig a közútkezelői feladatok ellátását - jelen megállapodás alapján – Budakalász 
Önkormányzata fogja végezni. 

2.b. Szerződő felek rögzítik, hogy a fentieken túl az elkerülő út forgalomba helyezésével egyidejűleg az 
Önkormányzat a jelenlegi 1108 jelű, Szentendre - Üröm összekötő út Budakalász átkelési szakaszának Petőfi téri 
csomóponttól a város Üröm felé eső szakaszának (Damjanich u.) közútkezelői jogát az elkerülő úti csomópontig, - 
amely szakasz jelenleg Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
közútkezelésében áll -, az Önkormányzat jelen szerződés alapján átveszi. A jelen előzetes megállapodást követően az 
elkerülő út forgalomba helyezéséig végleges megállapodást kötnek. 
 
Az Önkormányzat a jövőbeni 1108 j. „elkerülő út” forgalomba helyezésével egyidejűleg a 2. pontban szereplő 
útszakaszokat átveszi, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pedig az utakat átadja. Az elkerülő út forgalomba helyezése 
előtt a felek helyszíni bejárást tartanak, és végleges megállapodást kötnek a 2. pontban szereplő utak átvételéről. A 
Budakalászt elkerülő út vonatkozásában csak és kizárólag a teljes elkerülő út megépülését (11-es főút – Ürömi 
/1108-as jelű/ út közötti teljes szakasz), megvalósulását tekintik irányadónak, függetlenül attól, hogy az elkerülő utat 
az építtető, vagy bárki más hány részre bontja, milyen megvalósulási ütemek szerint nevesíti, vagy valósítja meg.  
 
3. A felek szükségesnek tartják, hogy a következőkben felsorolt, az Önkormányzat által felmért és jogos, az elkerülő 
úthoz kapcsolódó igényeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság az elkerülő út építési engedélyében az építtető számára 
kötelezésként előírja: 
 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy az elkerülő út részleges, szakaszos vagy teljes elkészülte és átadása előtt a 10-es és 
11-es főút Budakalászra rávezető, a városra bármilyen forgalmi előírást tartalmazó tájékoztató és jelzőtáblákat teljes 
körűen felül kell vizsgálni. Ennek során teljes körűen új jelzőtáblákat kell kihelyezni, az akkori, új forgalmi helyzet 
tekintetében. A kitáblázás során fokozott figyelemmel kell lenni a 12 tonnás súlykorlátozás érvényesítésére.  
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Mivel az elkerülő út megépítésének az a célja, hogy a Város belső úthálózatát tehermentesítse az M0 Duna-híd 
átadásával, ill. a kistérségben a lakosságszám növekedéséből adódó, Budakalászon átmenő, jelentősen 
megnövekedett forgalomtól, ezért az elkerülő út megépítésével egyidejűleg szükséges annak használatát is biztosító, 
a jelenlegi 1108. j. úton kívül az egyéb főúthálózati elemek lehető leghamarabbi időpontban történő 
forgalomcsillapítása is.  
 
A jelenleg szükséges intézkedések a főúthálózaton: 

Pomázi út: 
 A bejárati szakasz kialakítása pályaelhúzással és középszigettel.  
 Megfelelő átmérőjű, zárt rendszerű vízelvezés kialakítása az út Ny-i oldalán, melyen esetleges kerékpárút is 

kiépíthető. A K-i oldali nyitott vízelvezető árok helyreállítása, kitisztítása.  
 Liget utcai gyalogos-átkelőhely előtt sebességlassító járdasziget kiépítése. Útburkolati jel (gyalogátkelőhely) 

hangsúlyozása, esetlegesen az anyag és a szín váltogatásával. 
Budai út: 
 A bejárati szakasz kiépítése pályaelhúzással és középszigettel.  
 A lakóterület előírásos jelzése, a megengedett legnagyobb sebesség jelzése, Batsányi utca előtt 

sebességcsökkentésre figyelmeztető fényjelző (prizma) illetve hangsúlyosabb, nagyobb gyalogátkelőhely 
kialakítása. 

 Járda/útpálya elválasztás optikai vezetésének javítása kiemelt szegéllyel a teljes szakaszon. 
 Felezővonalba épített sávelválasztó az útügyi előírások által megengedett helyeken illetve szakaszokon.  
Szentendrei út: 

 A bejárati szakasz kialakítása pályaelhúzással és középszigettel, figyelmeztető útburkolati jelek 
felfestése.  

 A lakóterület előírásos jelzése, a megengedett legnagyobb sebesség jelzése a Zrínyi utca előtt.  
 A Szegfű és a Bem József utcánál sebességlassító járdasziget kiépítése. 
 A Táncsics utca előtt és utána (lehetőség szerint cca. 100 m) sebességlassító járdasziget kiépítése. 
 

Az átadandó utak vonatkozásában a fentieken túli, az elkerülő út építésének és engedélyezésének feltételét 
nem képező részleteit, részletszabályait a felek a végleges átadási szerződésben rögzítik. Átadó a kezelői jog 
átadásáig, az Országos Közutak Kezelési Szabályozásáról rendelkező 6/1998 (III. 11.) KHVM rendeletben foglaltak, 
valamint e rendelet mellékletét képező (OKKSZ) szabályzatban foglalt előírások szerint látja el a közúttal 
kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési, közútkezelői feladatokat.  

 
4. A jelen szerződésre is az Önkormányzat, valamint a NIF Zrt. és a KHEM között 2008-ban létrejött, ún. ’M0-
szerződés” irányadó, amelynek tartalmát a felek ismerik. Az ezen szerződésből származó valamennyi beruházás 
ügyében az Önkormányzat teljes körű betekintési jogot ad az Átadónak. 
 
5.  Átadó az átadással egyidejűleg biztosítja Átvevő részére a jelen szerződés mellékleteit képező (1- 7 számmal 
jelölt) átadó nyilvántartásában szereplő alábbi kimutatásokat: 
- a közutak alatt elhelyezkedő átereszek nyilvántartását 
- az átadandó útszakaszok helyazonosító adatainak kimutatását 
- átadásra kerülő útszakaszok hossz és szélesség adatainak táblázatát 
- átadandó útszakaszok forgalmi adatainak kimutatását 
- átadandó utak minősítő adatainak kimutatását 
- átadásra kerülő közutak alatti ingatlanok kimutatását. 
Az Átadó a jelen szerződés aláírását követő 90 naptári napon belül, majd ezt követően minden tárgyévet követő 
április 30. napjáig – első alkalommal 5 évre visszamenőleg - rendelkezésre bocsátja azon adatokat, hogy a jelen 
szerződéssel érintett útszakaszokra visszamenőleg milyen forrásokat költött, milyen fejlesztéseket végzett el, milyen 
előre nem látható események miatt és milyen mértékben merültek fel nem várt többletköltségei, illetve eredeti 
előirányzatként a tárgyi utakra mekkora összeget és milyen jogcímeken tervezett éves költségvetésében. Ezen 
adatokat az Átvevő annak kiszámítására használhatja fel, hogy számára milyen források mobilizálását teszi majd 
szükségessé a jelen szerződésben megjelölt utak átvétele, illetve melyek a szükséges, de fedezet híján elmaradt 
beruházások.  
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6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a NIF, a KHEM és az Önkormányzat közti 
megállapodás, valamint a hatályos jogszabályok irányadóak. A felek a jelen szerződés valamely pontjának sérelme 
esetén kártérítési, vagy bármilyen egyéb megtérítési igény érvényesítését kölcsönösen kizárják.  
 
7. Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
Budapest, 2010. december… 
 
 
 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.                     Budakalász Város Önkormányzata 
              Átadó                                                                Átvevő 
Képv:  Kovács Ákos vezérigazgató    Képv: Rogán László polgármester 
 
 
 
Polgármesteri Kabinet Beruházási Osztály vez., mint közútkezelő: 
Homor István 
PHKI Ber. O. vez. 

 
 

13. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására 

285/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (13. sz. melléklet) 
 

 

Rogán László polgármester: Az előterjesztés arra irányul, hogy az önkormányzat 

által már kifizetett fogyasztói díj a hatályos jogszabályokban, illetve az 

energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelel-e. Ennek 

vizsgálatára egy cég vállalkozott. 

Véleményem szerint ez a javaslat Budakalász számára előnyös is lehet. 
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak van egy módosító indítványa: a 
szerződés „IV. Megállapodás érvényessége” pontjának első bekezdése az alábbiak 
szerint módosuljon: „Jelen megállapodás határozott ideig, 2011. december 31. 
napjáig érvényes.” Először szavazzunk erről a módosító indítványról. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
 
Most felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Szavazás következik. 
(Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot fogadta el: 
 

527/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező energia menedzsment 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: kiértesítésre azonnal, szerződés aláírására: 2011. január 

31. 
Felelős: Rogán László polgármester 

 

Energiamenedzsment megbízási szerződés 
 

mely létrejött egyrészről a ……………………………………………………….. Társaság,  
székhely: …………………………………………………………………...  
cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………  
adószám: …………………………………………………………………….  
képviseletében: …………………………………………………………………….  
mint megbízó - a továbbiakban Megbízó –  
 
- másrészről a Get-Energy Kft.,  
székhely: 1023-Budapest, Árpád fejedelem útja 31.  
cégjegyzékszám: 01-09-932504  
adószám: 11739827-2-41  
képviseletében: Kotulyák Tamás ügyvezető igazgató  
mint Megbízott és Közmű Tanácsadó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:  
 
Preambulum  
Közmű Tanácsadó rendelkezik mindazon szakismerettel, kapcsolati tőkével és szervezési tapasztalattal, amely 
szerint a Megbízó nevében és érdekében különböző közmű- és energiaszolgáltatók előtt megtakarítási célzattal 
tarifacsökkentés érdekében eljár, feltárja azt, hogy a Megbízó által már kifizetett fogyasztói díj mértéke megfelel-e a 
hatályos jogszabályokban és a közmű illetve energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak (közüzemi-
audit).  
 
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
1.1. Jelen megállapodás alapján Megbízó megbízza a Megbízottat azzal, hogy az ő javára és nevében eljárjon a 
Megbízó által elfogadott alábbi célok elérése érdekében:  
 1.1.1. Megbízott feltárja azt, hogy a Megbízó által már kifizetett fogyasztói díj mértéke megfelel-e a 
hatályos jogszabályokban és a közmű illetve energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak (közüzemi-
audit).  
 
A Megbízó kijelenti, hogy ezen szolgáltatás nyújtásával megbízza a Megbízottat.  
Kelt, 2010. ………………………  
……………………………………….  
Megbízó 
 
A Megbízott a megbízást elfogadja. A Felek rögzítik, miszerint a közöttük a szerződés azon szolgáltatás tekintetében 
és azon időponttól kezdve jön létre, amelyet a Megbízó a fentiekben aláírásával megrendelt a Megbízottól.  
1.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó meghatalmazza (az 1. sz. mellékletben található Meghatalmazás 
aláírásával) a Megbízottat azzal, hogy nevében eljárva az illetékes elosztói vagy egyetemes szolgáltatói vagy 
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kereskedelmi engedélyestől bekérhesse az elmúlt 24 hónap fogyasztási adatait, szerződött órai csúcsteljesítményét 
illetve egyéb adatokat, melyek a közüzemi-audit elvégzéséhez szükségesek.  
1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jogosult a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján a jelen 
Szerződésben vállalt kötelezettségeit közreműködő fél útján teljesíteni, amely teljesítéséért a Megbízott teljeskörű 
felelősséget vállal.  
 
II. Titoktartás  
Közmű Tanácsadót, illetve Közmű Tanácsadó értékesítési alvállalkozó partnerét a munkája során a birtokába került 
valamennyi a Megbízó energiafogyasztásával, illetve az általa végzett tevékenységgel összefüggő adattal 
kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettség terheli, ami azt jelenti, hogy harmadik személy részére csak Megbízó 
előzetes írásos engedélyével adhat ki bármilyen ezzel kapcsolatos információt.  
 
III. MEGBÍZÁSI DÍJ  
3.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó köteles a Megbízott részére sikerdíjat fizetni abban az esetben, 
ha a Megbízott jelen Szerződés 1.1.1. pontja szerinti tevékenysége következtében a Megbízó akár írásbeli, akár 
szóbeli formában tudomást szerez arról, hogy bármilyen közmű vagy energiaszolgáltató irányában túlfizetése áll 
fenn, illetve a Megbízó által a közmű vagy energiaszolgáltatók irányában fizetendő díj mértéke a Megbízott 
közreműködése következtében csökkentésre kerülhet. A sikerdíj mértéke a Megbízott közreműködése által 
visszafizetett túlfizetés teljes összegének 50%+ÁFA összege.  
3.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó köteles megfizetni a Megbízott részére az illetékes közüzemi 
és/vagy egyéb energiaszolgáltató által visszafizetett, vagy a közüzemi számlán jóváírt teljes összeg 50%+ÁFA 
összegének megfelelő díjazást annak jóváírását követő 8 napon belül a Megbízott által kiállított számla ellenében, 
egy összegben, átutalás útján, a Megbízott Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-40109574 számú 
bankszámlájára.  
3.3. A megbízási díj esedékességének és mértékének megállapítása céljából a Megbízó köteles a Megbízott által 
megjelölt időszakra vonatkozó közüzemi fogyasztási számláit a Megbízott részére azok kézhezvételét követő 3 
napon belül postai úton, vagy e-mail, vagy fax útján megküldeni. 
 
IV. Megállapodás érvényessége  
Jelen megállapodás határozott ideig, 2011. december 31. napjáig érvényes. 
A felek rögzítik, hogy a szerződés bármely módon történő megszűnése, megszűntetése a Megbízott által már 
elindított – 1.1.1. pont szerinti – közüzemi-audit folyamat lefolytatását nem szűnteti meg, és a Megbízó köteles a 3.1. 
pontban rögzített feltételek teljesülése esetén a 3.2. pontban rögzített megbízási díjat a Megbízott részére megfizetni, 
abban az esetben is, ha a megbízási díj esedékességének időpontjában a jelen szerződés már megszűnt.  
 
V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
5.1. A jelen szerződés a magyar jogszabályoknak megfelelően készült, és arra a magyar törvények vonatkoznak.  
5.2. Minden szükséges vagy engedélyezett értesítés és kapcsolattartás a Felek között írásban történik.  
5.3. Jelen szerződés nem módosítható, változtatható, illetve nem bővíthető mellékletekkel a Felek írásbeli 
megegyezése nélkül.  
5.4. Abban az esetben, ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válna, vagy hatályát vesztené, ez a 
szerződés más részeinek érvényességét és hatályát nem érinti. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan 
formában módosítottnak kell tekinteni, melyekkel jogszerűen elérhető a felek által az érvénytelen vagy hatálytalan 
rendelkezéssel elérni kívánt cél, gazdasági és jogi érdek.  
5.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést értékarányosnak tekintik és annak tévedés, megtévesztés, vagy 
jogellenes fenyegetés, illetve feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásáról lemondanak.  
5.6. Jelen szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.  
5.7. Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére és aláírására az általuk képviselt 
szervezettől felhatalmazással rendelkeznek. 
5.8. Jelen szerződés két példányban készült, amiből egy-egy példány illeti meg mindkét Felet.  
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.  
 
Budapest, 2010. …………………………………… 
___________________  
MEGBÍZÓ  

____________________  
MEGBÍZOTT  



 44 

Energia menedzsment megbízási szerződés 1. sz. melléklete  
 

M E G H A T A L M A Z Á S 
 

Alulírott ………………………………………………………………………….. Társaság,  
székhely: ………………………………………………………………...  
cégjegyzékszám: …………………………………………………………………  
adószám: ………………………………………………………………….  
képviseletében: ………………………………………………………………….  
mint meghatalmazó - a továbbiakban Meghatalmazó – f e l h a t a l m a z o m    a  
Get-Energy Kft.-t,  
székhely: 1023-Budapest, Árpád fejedelem útja 31.  
cégjegyzékszám: 01-09-932504  
adószám: 11739827-2-41  
képviseletében: Kotulyák Tamás ügyvezető igazgató  
mint meghatalmazottat - a továbbiakban Meghatalmazott - alulírott helyen és napon az 
alábbiak vonatkozásában:  
 
Meghatalmazott nevemben eljárva bekérheti a számomra jogszabályokban rögzített módon 
elérhető adataimat helyettem az Elosztói Engedélyestől, az illetékes Egyetemes Szolgáltatótól 
vagy Kereskedelmi Engedélyestől.  
Kelt, ……………, 2010. ………………………..  
 
………………………………….  
Meghatalmazó cégszerű aláírása  
A meghatalmazást elfogadom:  
………………………………….  
Meghatalmazott cégszerű aláírás  

…………………………………………………  
Tanu1 név:  
Lakcím:  
Szig.sz.:  
…………………………………………………  
Tanu2 név:  
Lakcím  
Szig.sz.:  

 

14. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 

összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 

szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésére 

286/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (14. sz. melléklet) 
 

Rogán László polgármester: Az előterjesztés javaslatot tartalmaz az elhullott 

állatok tetemének összegyűjtésére, valamint a gyepmesteri szolgáltatásra 

vonatkozó szerződés megkötésére. 
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Módosító indítvány ehhez nem érkezett. Amennyiben nincs hozzászólás (Senki 
sem jelentkezik.), felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.)  
 
Dr. Novotny László képviselő: Ez az a társaság, amelyikkel nemrég kötöttünk 
szerződést, vagy egy másik? 
 
Fetterné Ferenczy Beatrix előkészítő: Nem, ez az a társaság, akivel a tavalyi 
évben kötött Budakalász Város Önkormányzata szerződést. El is mondtam a 
bizottsági ülésen, hogy ez jóval kedvezőbb, mivel a szentendrei gyepmesteri 
szolgáltatás esetében azonnal kijön a gyepmester telefonos hívásra, míg a régi 
szerződés alapján a gyepmester egy hónapban egy megadott napon jött ki, és 
nem biztos, hogy akkor találkozott éppen kóbor ebekkel az utcán. 
 
Rogán László polgármester: Szavazás következik a határozati javaslatról. 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

528/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 
1-jétől a Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok 
tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, 
valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó átalánydíjának 
változását maximum a KSH által előző évre megállapított infláció 
mértékének megfelelően történő emelésével hagyja jóvá, melynek 
fedezetét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja Budakalász Város közterületén 
elhullott állatok tetemének összegyűjtéséről, elszállításáról, és 
ártalmatlanításáról, valamint a kóbor ebek befogásáról, őrzéséről, 
ellátásáról, értékesítéséről vagy ártalmatlanná tételéről szóló 
Vállalkozási Szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2010.december 30.  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Melléklet 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 



 46 

mely létrejött Budakalász Város Polgármesteri Hivatala (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), mint 
Megrendelő és a Városi Szolgáltató Zrt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.), mint Vállalkozó között 
az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy Budakalász Város közterületén elvégzi az 
elhullott állatok ( eb, macska, nyest, róka, stb.) tetemének összegyűjtését, elszállítását, és 
ártalmatlanítását. 

2. A szerződés időtartama: 2011. január 01 – 2011. december 31. 
3. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott tevékenységéért vállalkozási díj illeti meg a 

szerződés mellékletében meghatározottak szerint. Vállalkozó jogosult alvállalkozó 
igénybevételére. 

4. Vállalkozó az elvégzett munkát havonta jogosult a megrendelő felé számlázni. 
5. Megrendelő kötelezettséget vállal a vállalkozó által kiállított és megküldött számla 

kézhezvételétől számított 8 nap alatti kiegyenlítésére átutalással a Vállalkozó 10103874-
16075343-00000001 számú számlájára. 

6. Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 
- tetemelszállítási kérdésekben: Tolnai József gyepmester (06 20/931-6948); 
- számlázási, adminisztratív kérdésekben: ………. részlegvezető (26/501-027) 
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 
- tetemelszállítási kérdésekben: A Budakalász Város Polgármesteri Hivatala közterület-
felügyelői (06 70/314-6104). 
 - számlázási, adminisztratív kérdésekben: Kósa Ferencné pénzügyi előadó (06 26/540-
059/126 mellék).  
Vállalkozó kötelezettsége: 

- gondoskodik a közterületen elhullott állatok (eb, macska, nyest, róka, stb.) tetemeinek 

összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a telefonos bejelentéstől számított 24 órán 

belül, 

- éves jelentést készít az elvégzett munkáról a jegyző felé. 
 

7. Megrendelő a PEMÁK Kht. kezelésébe tartozó utakon található tetemeket a Kht-nek köteles 
bejelenteni a 26/319-545-ös, vagy a 27/392-780-as telefonszámon. 

8. Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt tevékenységet magánterületen külön 
díjazás ellenében végzi, amely tevékenység nem képezi jelen szerződés tárgyát. 

9. Vállalkozó a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartásával köteles a szolgáltatást 
végezni. 
 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és a vonatkozó                  
hatályos jogszabályok az irányadók. 

 

Budakalász, 2011. január 01. 
 

 ……………………. ……………………. 

 polgármester vezérigazgató 

Budakalász Város Polgármesteri Hivatala Városi Szolgáltató Zrt. 

 Megrendelő Vállalkozó 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött Budakalász Város Polgármesteri Hivatala (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.), mint 
Megrendelő és a Városi Szolgáltató Zrt. (2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.), mint Vállalkozó között 
az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy Megrendelő belterületén elvégzi a kóbor 
ebek befogásával, őrzésével, ellátásával, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével 
kapcsolatos feladatokat. 

 
2. A szerződés határozatlan idejű, jelen szerződést mindkét szerződő fél egy hónapos felmondási 

idő közbeiktatásával felmondhatja. 
 

3. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott tevékenységéért vállalkozási díj illeti meg a 
szerződés mellékletében meghatározottak szerint. Vállalkozó jogosult alvállalkozó 
igénybevételére. 

 
4. Vállalkozó az elvégzett munkát havonta jogosult a megrendelő felé számlázni. 

 
5. Megrendelő kötelezettséget vállal a vállalkozó által kiállított és megküldött számla 

kézhezvételétől számított 8 nap alatti kiegyenlítésére átutalással a Vállalkozó 10103874-
16075343-00000001 számú számlájára. 
 

6. A szolgáltatás díjait az 1.sz. melléklet tartalmazza, amely 2010.12.31-ig érvényes, 2011.01.01-
től a szolgáltatás díja maximum a KSH által előző évre megállapított infláció mértékének 
megfelelően emelkedhet. 

 
7. Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

- tetemelszállítási kérdésekben: Tolnai József gyepmester (06 20/931-6948); 
- számlázási, adminisztratív kérdésekben: …………………. részlegvezető (26/501-

027) 
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

- tetemelszállítási kérdésekben: Budakalász Város Polgármesteri Hivatala közterület-
felügyelői (06 70/314-6104). 

- számlázási, adminisztratív kérdésekben: Kósa Ferencné pénzügyi előadó (06 26/540-
059 mellék). 

 
8. Vállalkozó kötelezettsége: 

- bejelentésre elvégzi a megrendelő közterületén a kóbor ebek befogását a bejelentéstől 
számított 24 órán belül, 

- elvégzi az embert mart, veszettséggyanús ebek azonnali befogását 
- rendelkezésre áll ebekkel kapcsolatos rendőrségi, hatósági ügyekben (elkobzás, 

ebtartás megtiltása, stb.) 
- az elvégzett munkát a gyepmesteri naplóban rögzíti, amit az önkormányzat 

megbízottja igazol, 
- biztosítja az ebek 14 napig történő tartását, illetve ellátását, 
- biztosítja az ebek 14 napon túli tartását az örökbeadásig, illetve a Megrendelő által 

meghatározott ideig, 
- jegyzői utasításra indokolt estben, illetve a Megrendelő által meghatározott tartási 

napon túl gondoskodik az ebek elaltatásáról és a tetem ártalmatlanításáról 
- a befogott ebeket fényképpel meghirdeti honlapján (www.vszrt.hu/gyepi) és e-mailen 

megküldi a Megrendelő hivatalának, valamint információs táblát helyez ki és frissít a 
Budakalász Város Polgármesteri Hivatala épületében az ebek adataival és fényképével 
az eb tulajdonosok informálása érdekében, 
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- eseti díjszabás alapján gondoskodik a bejelentett macskák befogásáról előírásoknak 
megfelelő tartásáról, 

- havonta megküldi a kutyájukat kiváltó tulajdonosok adatait a Megrendelőnek a 
kiszabható bírság alátámasztására, 

- éves jelentést készít az elvégzett munkáról a jegyző felé. 
 

9. Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt tevékenységet magánterületen külön 
díjazás ellenében végzi, amely tevékenység nem képezi jelen szerződés tárgyát. 

 
10. Vállalkozó a mindenkor érvényben lévő jogszabályok és önkormányzati rendeletek 

betartásával köteles a szolgáltatást végezni oly módon, hogy a gyepmesteri telepet a működési 
engedélyben foglaltak szerint üzemelteti szakképzett személyzettel. 
 

11. A beteg vagy veszettség gyanús állatokat elkülönítve tartja, a befogott és elhullott állatokról 
nyilvántartást vezet. A gyepmester éves tevékenységéről folyamatos munkanaplót vezet. 
 

12. A gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó állampolgári megrendelések díjszabásáról, és annak 
változásáról a Megrendelőt tájékoztatja. 
 

13. Vállalakozó állatorvosi felügyeletről gondoskodik. 
 

14. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéseit jelen szerződés vonatkozásában a 
gyepmester felé megteszi, a vállalkozó szolgáltatásnyújtásához kapcsolódó lényeges 
információkat, annak változásait meghirdeti a helyi sajtóban a Vállalkozó információi alapján. 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vállalkozó rendelkezésére bocsátja a 
hatályos és a vállalkozási szerződéshez kapcsolódó önkormányzati rendeletet, illetve annak 
változása esetén azt megküldi. 
 

15. Megrendelő szükség esetén, illetve hatósági esetekhez közterületi felügyelőt biztosít. 
 

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és a vonatkozó hatályos 
jogszabályok az irányadók. 

 
 
Budakalász, 2011.január 1.. 
 

 ………………….. ………………….
 polgármester vezérigazgató 
 Budakalász Város Polgármesteri Hivatala Városi Szolgáltató Zrt. 
 Megrendelő Vállalkozó 

 

 
15. Javaslat a 2010. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló tájékoztató elfogadására  

287/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (15. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Az előterjesztés rendszeres napirend a testület 
előtt, a legutóbbi a november havi pályázati lehetőségeket tartalmazza. 
Hozzászólás nem érkezett. Felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) 
Szavazás következik. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

529/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 

november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
16. Javaslat a Budakalászi Hírmondó önkormányzati újság 2010. évi 

szerkesztői beszámolójának elfogadására 
 297/2010.(XII.14.) sz. előterjesztés 
 Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő:  Fucskó Miklós – Szószabó Stúdió Kft. 

Írásos anyag csatolva. (16. sz. melléklet) 
 
 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés a Hírmondó önkormányzati újság 
szerkesztői által készített beszámolót, valamint a hat lapszám megjelenésére 
vonatkozó szerződést tartalmazza. 
 
A bizottságoktól módosító indítvány nem érkezett, és úgy látom, hozzászólás 
sincs. Felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Szavazás következik. 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

530/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Hírmondó szerkesztőjének, a Szószabó Stúdió Kft.-nek az 
önkormányzati újság 2010. év április és december hónap között 
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elvégzett szerkesztői, kivitelezői feladatairól szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, KK ÁMK igazgató 

 
 
Rogán László polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.)  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez az összeg természetesen a nyomdai költségeket 
is tartalmazza. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Úgy tudom, korábban 300.000 Ft+Áfa volt ez az 
összeg. Szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy ez hogyan alakult, amióta 
megvan a megbízási szerződés a Hírmondóval. 
 
Villám Zsuzsanna előkészítő: A Hírmondó újság megbízási díjában valóban 
benne van mind a szerkesztői munka, mind a tördelés, mind a nyomdai munka. 
Amikor a pénzügyi beszámolót készíti a szerkesztő, akkor megbontja, hogy 
melyek a nyomdai költségek, és melyek a szerkesztői, úgymond munkadíjak. A 
munkadíj a 300.000 forintos költség, az összes többi nyomdai költség. Ezeket 
lehetne külön számláztatni is, viszont akkor 25% Áfával növelt összeget kellene 
fizetnünk, így meg, hogy egyben számlázza nekünk, csak 5% Áfával növelt 
összeg terheli az önkormányzatot.  
 
Major Ede képviselő: Tehát ez en bloc értendő, különösebben nem emelkedett 
a díj, itt egyben van számolva. 
 
Rogán László polgármester: Felolvastam a határozati javaslatot, szavazás 
következik. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 
 

531/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Média 
koncepció kidolgozásáig és elfogadásáig a Szószabó Stúdió Kft.-vel 
a Budakalászi Hírmondó önkormányzati újság szerkesztői, 
kivitelezési tevékenységének ellátására határozott időre szóló, 2011. 
január 1-től 2011. június 30-ig, 6 lapszám megjelenésére a 
vállalkozói szerződést megköti 670 560 + 5% Áfa/lapszám 
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megbízási díjért (bruttó 704 088 Ft). A megbízási díjat az 
önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletében 
rendelkezésre álló fedezet terhére, a Kós Károly ÁMK 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a kiadó Kós Károly 
ÁMK igazgatóját a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, KK ÁMK igazgató 

 
 
Rogán László polgármester: A zárt ülés előtt kérem azokat a 
képviselőtársaimat, akik jelentkeztek napirend előtti felszólalásra, hogy ezt most 
tegyék meg. 
 
Krunity Péter képviselő: A Kálvária utcában rendszeresen gond a vízáteresztő, 
illetve -felfogó rács tisztítása; elég sokszor megtelik hordalékanyaggal, és az ott 
lakók panaszkodnak, hogy emiatt megáll a víz az épületük előtt. Kalásznak ez az 
egyik legkritikusabb útja, ezért ennek a takarításával kellene kezdeni, hogy a víz 
el tudjon folyni rendesen. Ebben kérem a segítséget. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A belvízzel kapcsolatban hallottam, hogy már 
történtek bizonyos intézkedések. Nagyon sürgős, egyre több pincét önt el a 
környékünkön a belvíz, úgyhogy próbáljuk meggyorsítani ezt az egészet. 
A Meredek utca hóesés utáni járhatósága érdekében nem tudom, hogy lehet-e 
valamit tenni - egyszerűen nem tudnak följutni az autók azon az utcán, de 
gyalog felmenni is életveszélyes -, teljesen le van jegesedve ilyenkor. Ebben 
kérek segítséget. 
Megkeresett egy budakalászi lakos, hogy le fog járni az devizahiteles adósok 
kilakoltatási moratóriuma, és gondolkozunk-e azon, hogy valamilyen megoldást 
találjunk, ha esetleg bajba kerül egy adós, hogy ne úgy járjon, mint Taró 
Lajosék, akiket kilakoltattak a házukból és elárverezték a fejük fölül a házat. 
Erre nekem küldött egy tervezetet az illető. Van egy úgynevezett Fehér 
Kéményseprők nevű társaság, aki próbál ezeken az embereken segíteni. Meg 
kellene vitatni az elképzelést, hogy reális, vagy nem reális, hogy 
konténerházakat valahova lerakni - amit sokkal olcsóbban lehet telepíteni -, és 
az önkormányzat szerezze meg inkább azt az ingatlant, amiből őket 
kilakoltatják. Két konténerház is épült a Berdóban – az egyik a Meredek 
utcában, a másik a Berdó utcában –, Budakalászon ez építésiengedély-köteles. 
Úgy tudom, hogy nem mindegyik településen az, de Gubán úrral már 
értekeztem, és azt mondta, hogy nálunk ez engedélyköteles. Gondoljuk végig, 
hogy reális-e az elképzelés, tudunk-e segítséget nyújtani. El fogom juttatni azt 
az anyagot Rogán úrnak, amit nekem elküldött ez az illető. 
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Rogán László polgármester: A síkosságmentesítést könnyebben tudjuk kezelni 
ilyen szempontból, mint a svájci frank alapú hiteleket, erre teszünk intézkedést 
mindenféleképpen. 
 
Tolonics István képviselő: Ma figyelmeztetett egy lakótársam a körzetemben, 
hogy egy útbeszakadás van a Budai út 68. számú ház előtt, a Sieszl Vendéglő 
melletti közérttel szemben, egy olyan mély lyuk, hogy még egy terepjáró 
kerekét és futóművét is elintézheti. Oda nagyon sürgősen legalább egy jelző 
bóját le kellene tennünk, mert életveszélyes. 
A Jókai utcában és a Vasút soron a belvíz kapcsán kapok hideget-meleget, sokan 
mondják, hogy nem is szivattyúzunk. Nem tudunk mit csinálni, csak 
szivattyúzni; ez tüneti kezelés, nem túl jó, de egyelőre nem tudunk mást tenni, 
keressük a megoldást. 
 
Mányai Zoltán képviselő: A Duna-parton lévő gát síkosságmentesítése az 
elmúlt években is probléma volt. A nagy hóesések után onnan a havat le kellene 
tolni, hogy az autók nehogy becsússzanak az árokba, és el tudjanak menni az ott 
lakók. 
Szintén a Duna-parttal kapcsolatos probléma a szemét; nagyon sok helyre nem 
hajlandó a szemétszállító autó odamenni, hanem ki kell zsákban hordaniuk a 
szemetet az ott lakók, hogy elvigye a kukás autó. Ez ügyben is kérem a hivatal 
segítségét. 
 
Rogán László polgármester: Most folynak a tárgyalások a Saubermacher-
Bicskével; majd azt is föl fogjuk vetni nekik, hogy rugalmasabban kezeljék ezt a 
kérdést; megpróbálunk megoldást találni erre a problémára. 
A síkosságmentesítésre ugyanazt tudom mondani, mint Novotny úrnak: van egy 
síkosságmentesítési terv, ami régóta megvan a hivatalban. Ezt a múlt héten 
átnéztem, még pár utcát fölvettünk erre a tervre; lehet persze bővíteni, csak 
ennek költsége van, de ezt az önkormányzat természetesen ki fogja fizetni. 
 
Major Ede képviselő: Néhány bejelentés érkezett hozzám budakalászi 
lakótársainktól, hogy az önkormányzat nem takarítja a járdát X helyen. 
Szeretném a tévénézőknek is még egyszer elmondani, hogy ez a tulajdonos 
dolga, tehát nem az önkormányzat takarítja a járdát, illetve ha ott baleset ér 
valakit, akkor a tulajdonos kártérítéssel tartozik ez után. 
 
Kaltner Károly képviselő: Krunity úrnak szeretnék válaszolni. Az elsők között 
van a Kálvária utcai járda megépítése, mert elég nagy gond az, hogy ha jön az 
esővíz lefelé, akkor az utat mossa, és az a töltelékanyag kerül bele a rácsba. 
Tehát ha jövőre ez a járda megépül, akkor az valószínűleg ki fogja küszöbölni 
ezt a problémát; persze amíg nem épül meg, addig takarítani kell, ez 
természetes. 



 53 

A csapadékvíz és a belvíz miatt egyfolytában probléma van, folyamatosan 
küzdünk ellene, nagyon komoly munka folyik, a Zrínyi utcai árok tisztítása, 
szivattyúzása révén; a hosszú távú tervünk az, hogy a vizet eljuttassuk a Dunába 
egy átemelő szivattyúval, de ez a munka tavasszal történhet meg, egyelőre az 
időjárás nem nagyon engedi. Már így is vannak eredmények, csökkent a talajvíz 
szintje a szentistvántelepi részen, a Jókai utca végénél pedig még 
eredményesebb, mert ott egyből a patakmederbe lehet szivattyúzni a vizet, tehát 
az is kézzel fogható, de elég komoly beruházás kell ehhez. 
 
Tolonics István képviselő: Az előbbi hozzászólásomban nem köszöntem meg a 
helyi önkéntes tűzoltók áldozatos munkáját, akik sokszor fél napokat, egész 
napokat kint vannak a hidegben a gáton. Köszönöm szépen nekik. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A Zrínyi utcai árok melletti utcából jelezte egy 
lakos, hogy a csatornából bugyog ki az utcára a víz, úgy tele lesz mindig 
belvízzel, és ott átemelő szivattyú van, csak állítólag kicsi a kapacitása; meg 
kellene vizsgálni, hogy nem lehetne-e a kapacitását megnövelni. 
 
Rogán László polgármester: Volt egy dugulás a hétvégén az Attila utca 
környékén, a Batthyány utcánál, ami teljesen független volt a belvíztől, kijöttek 
és megcsinálták, úgyhogy ez a hiba már elhárult. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Nagyon örülnék, ha a karácsonyi 
ünnepekhez békében és nyugalomban érkeznénk el. Ehhez az is fontos lenne, 
hogy végre a közvélemény megnyugodjon, és mindenki tudomásul vegye az 
önkormányzati választások eredményét. Sajnos a legutóbbi időkig hallani a 
faluból vissza olyan hangokat, hogy egyesek megkérdőjelezik a választások 
jogszerűségét, illetőleg az eredmény ellen próbálják a lakosokat izgatni. A mai 
napig olyan információk hangzanak el, hogy a volt polgármester, Parlagi Endre 
elleni büntetőper felülvizsgálatra kerül, és ennek mindenféle egyéb kihatásai 
lehetnek, akár új választásokat is eredményezhet ez az eljárás. Ugyan a két 
dolognak ilyen szempontból nincs köze egymáshoz, hiszen a választási 
eredmények a választásokat követő 72 órával jogerőssé váltak, de szeretném 
mindenki előtt bejelenteni, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hozott Parlagi 
Endre ügyében, és a Legfelsőbb Bíróság is megállapította, hogy Parlagi Endre 
bűncselekményt követett el, az összes létező jogi fórumon megállapításra került 
a bűncselekmény elkövetése. Ezért szeretnék mindenkit megkérni, hogy a 
jövőben a lakosság ez irányú izgatásától tartózkodjon, és vegye mindenki 
tudomásul, hogy ez a bűncselekmény megtörtént, illetőleg a választások 
jogerősen és érvényesen befejeződtek. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ma hívtak fel telefonon, személyesen nem tudtam 
elmenni, hogy állítólag már történt baleset a szentistvántelepi HÉV-megállónál. 



 54 

 
Rogán László polgármester: Mivel más képviselőtársam napirend előtti 
hozzászólásra nem jelentkezett, most felolvasnék egypár gondolatot azzal 
kapcsolatban, ami történt az elmúlt időszakban. 
A Budai út 68. előtti út sajnos nem a mi kezelésünkben van, de azért jelezni 
fogjuk Homor úrnak, hogy valami történjen, akár egy bója kihelyezése, akár az 
út javítása.  
Valóban megtörtént az első baleset, ahogy Nógrádi képviselőtársam is elmondta, 
egy autó nagy sebességgel vette volna be azt az útszakaszt, amit eddig 
megszokott, nem tudta bevenni, kidöntötte a villanyoszlopot, ezáltal 
áramszünetet is okozott, kidöntötte a bójákat. Történt egy olyan érdekes 
momentum is, hogy az autót gyorsan elszállították, hogy ne is lehessen meg a 
tettes, úgyhogy nem tudja senki, hogy ki okozta a kárt. Annyi információ van, 
hogy egy régebbi típusú Skoda személygépkocsi okozta ezt a kárt. 
A belvízhelyzetről szeretném elmondani a tisztelt lakosságnak, hogy az elmúlt 
hét végén és a mai nap folyamán is történtek olyan intézkedések, amelyek arra 
szolgálnak, hogy ezt az áldatlan állapotot valahogy kezelni tudjuk 
Budakalászon, annak dacára, hogy tudjuk mindannyian, hogy az országot több 
mint 400 ezer hektáron borítja belvíz, és az ország más részein az emberek nagy 
részének nem az a gondja, hogy a pincéjében van a víz, hanem sajnos a 
lakóházakban is áll a víz. Mi ezt nem szeretnénk megvárni, ezért hoztunk már 
olyan intézkedéseket, amelyek ennek orvoslására szolgálnak.  
Akut kérdésként egy vállalkozó a Zrínyi utcai árkot a geodéták felmérése 
alapján kipucolja, hogy a víz kvázi lefolyjon a Dunáig. Kértem a 
közmunkásokat, hogy a Zrínyi utcai árkot tegyék átfolyhatóvá, magyarul a 
benne található szemetet, kidőlt fákat, gyökereket, mindenfélét onnan 
távolítsanak el. Ez úton is szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét arra, 
hogy miután ez megtörtént, és tiszta lesz az árok heteken belül, onnantól kezdve 
ha bárki szemetet helyez el az árokban, azt az önkormányzat nagyon szigorúan 
fogja büntetni, mert ez nem arra szolgál, hogy benne zöldhulladékot 
helyezzenek el. Aki ott elhelyez zöldhulladékot az elkövetkezendőkben, és netán 
visszatorlódik a víz és kárt okoz a többi budakalászinak, az vessen magára. Nem 
tehetjük meg, hogy az Árpád utcában lakók, az Arany János utcában lakók és 
most még a Mátyás király utcában lakók is azért szenvedjenek majd, mert valaki 
ott elhelyezett különböző gátakat, hogy ne tudjon elfolyni a víz. Úgyhogy kérem 
a lakosságot, hogy ha kipucoltuk az árkot, azt tartsa is tisztán. 
A szivattyúzás folyamatos, a mai nap folyamán a Jókai utcában szivattyúztak a 
tűzoltók, holnap Szentistvántelepre mennek. Valóban hathatós intézkedés az 
lesz, ha valamilyen zárt rendszerben el tudjuk juttatni a vizet a Dunáig. Ez 
ügyben is folyik egyeztetés, a hivatalban a múlt héten itt voltak a pomáziak, a 
szentendreiek, valamint Leidinger tűzoltóparancsnok úr, és megállapítottuk, 
hogy Pomázról is nagy mennyiségű víz folyik át Budakalász területére – ott van 
egy vízmosás, Pomázon elszikkad, és megjelenik a víz nálunk. Most ott tartunk, 
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hogy nincs gazdája annak a víznek, hogy ki engedi bele, és azon dolgozunk, 
hogy ezt a vízátfolyást Budakalászra megakadályozzuk. Higgyék el, hogy amit 
lehet, azt most megtesszük.  
Múlt héten szerdán elrendeltük Budakalászon az első fokú belvízvédelmi 
készültséget, ami a mai napig érvényben van. Ez arra szolgál, hogy ha olyan 
kárunk és költségünk merül fel, azt az államtól le tudjuk hívni, és más segítséget 
is igénybe tudunk venni. Ez azzal jár, hogy napi jelentési kötelezettségünk van, 
ezt teljesítjük minden nap. Bízom benne, hogy a lakosság érzékelni fogja a 
napokban az általunk megtett intézkedéseket. 
Amit Novotny képviselő úr mondott, hogy fönt, a hegyen is áll a pincékben a 
víz, erre is tettünk már intézkedéseket, megvizsgáltuk, hogy hogyan tudnánk azt 
a patakmedret kimélyítve a talajvizet oda kijuttatni. 
 
Most a közérdeklődésre számot tartó információk következnek: 

 Október 25-én Kábel TV-taggyűlést tartottunk, és még aznap egy 
közmeghallgatáson is részt vettünk Budakalászon. 

 Október 26-án Schultheisz Judit járt nálam, aki meghívott bennünket 
december 12-ére a Cseppek Házába. A Cseppek Háza most volt 20 éves, 
és kapott Budakalász egy szép kitüntetést a Cseppek Házától – majd ki 
fogjuk tenni a hivatalba valahova. Budakalász és a Cseppek Háza, illetve 
a Gézengúz Alapítvány között hála Istennek jó együttműködés van. 

 Október 27-én tartottunk egy nagy sikerű jótékonysági koncertet. Több 
mint 2 millió 200 ezer forint az a felajánlás, amiről tudunk - 1 millió 500 
ezer forintot az önkormányzat ajánlott fel, 700 ezer forintot ajánlottak fel 
az intézmények -, és amit nem tudunk, a magánfelajánlások, az is nagyon 
sok pénzre rúghat. Úgyhogy 2 millió 200 ezer forint az, ami tudhatóan 
elment Budakalászról a Kármentő Alapba. 

 Október 29-én tartottunk a Faluházban egy pedagógiai szakmai napot, ami 
véleményem szerint nagyon jól sikerült; a visszajelzés az intézmények 
részéről az volt, hogy nem is hitték volna, hogy egy ilyet meg tudunk 
rendezni Budakalászon. Az itt levők Ranschburg professzortól kezdve 
mind azt mondták, hogy sok ilyen rendezvényen vettek részt, de ilyen jól 
megszervezett, lelkes hallgatóságot már régen nem láttak. Köszönöm az 
ebben résztvevők munkáját. 

 Október 29-én a Parlamentben jártam Mányai Zoltán képviselőtársammal, 
ahol Fónagy János államtitkár úrral találkoztunk. Fónagy úrral 
megállapodtunk egy-két kérdésben. Jó hírem van a budakalásziak 
számára: Fónagy úrnál prioritást élvez az M0 továbbvitele, azt mondta, 
hogy ebben a ciklusban szívügye, hogy a 11-esről elvigye az M0-st, 
úgyhogy bízom benne, hogy ez meglesz. Egy cikket is írtam erről, ami 
meg fog jelenni a Hírmondóban. 

 November 2-án tartottunk egy rendkívüli testületi ülést. 
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 November 3-án dr. Szelíd Zsolt járt nálam a budakalászi epidemiológiai 
szűrés kapcsán; még ebben az évben elvégzik azt a 20 mintát, amit a 
háziorvosokkal karöltve kaptak meg, utána pedig a jövő év első két-három 
hónapjában az a 400-as minta is leszűrésre fog kerülni, ami az alapját 
képezi ennek. 

 December 6-án megnyitottuk a karácsonyi vásárunkat. Kérek minden 
tisztelt budakalászi lakost, hogy aki teheti, keresse fel. Szerintem jó a 
vásár, egyelőre elég szerény a budakalásziak általi látogatottsága. 
Hagyományteremtés céljából hoztuk létre, bízunk benne, hogy nem fog 
elsikkadni, és remélhetőleg jövőre is meg tudjuk tartani. 

 December 8-án a budakalászi nagycsaládosok szervezetének tagjai jártak 
nálam, sok észrevételt tettek a munkánkkal kapcsolatban is. Azt kértem, 
hogy írják le, el fogják juttatni az önkormányzathoz; majd elolvashatjuk, 
hogy mi az, amiről úgy gondolják, hogy esetleg tudnánk javítani a 
munkánkon. 

 December 9-12. között Lövétén jártam az alpolgármesterekkel és pár 
képviselőtársammal – meghívást kaptak Lövétére az új testület tagjai, 
hogy aki tud, menjen el; elmentünk, megismerkedtünk az ottani 
képviselő-testület nagy részével. Kaptunk egy meghívást jövőre, 
Pünkösdre, hogy amennyien tudunk, menjünk el – ezt meg tudjuk 
szervezni, mint önkormányzat –, és vegyünk részt egy 40-42 kilométeres 
zarándokúton, ami két napra lesz elosztva. Jeleztem nekik, hogy én el 
fogok menni. Remélem, minél többen el tudunk menni. 

 December 13-án a Heidelberg Nyomda vezetője járt nálam, és tett egy 
gesztust. Azt mondta, hogy ők minden évben támogatják Budakalásznak 
valamelyik intézményét, akit kijelölünk számukra; az idén úgy néz ki, 
hogy a Szentistvántelepi Iskolát fogják támogatni 500.000 forinttal, az 
iskola igazgatója arra költi ezt a pénzt, amire szeretné. Ez úton is 
szeretném megköszönni ezt a felajánlást. 

 
 
Tolonics István képviselő: A Vasút sorral és a Jókai utcával mi a terv? 
 
Rogán László polgármester: A geodéták azt is felmérték, a Berdóból lefolyó 
vízről van szó. Annyival jobb ott a helyzet, hogy azonnal el tudjuk juttatni a 
patakon keresztül a Dunába a vizet, míg a Zrínyi utcánál a hosszú árok hármas 
tulajdonlásban van – Budakalász, Szentendre és Pomáz tulajdonában – és 
egyelőre úgy látom, csak mi teszünk meg minden intézkedést azért, hogy 
átjárhatóvá tegyük. A héten Szentendrén, a kistérségi tárgyaláson jelzem Dietz 
polgármester úrnak, meg Vicsi polgármester úrnak is, hogy ebben mind a három 
település fogjon össze. 
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Más hozzászólás nem érkezett, szeretném megköszönni a képviselők munkáját. 
Ha nem lesz több testületi ülés – rendkívüli – akkor itt áldott, békességes 
karácsonyt kívánok minden budakalászi lakótársamnak, és boldog új esztendőt. 
Képviselőtársaim nevében is szeretném megköszönni, hogy figyelik a 
munkánkat és kérem, hogy segítsék a munkánkat továbbra is, értük próbálunk 
dolgozni. 
 
Tíz perc szünetet rendelek el, utána zárt ülésen folytatjuk a Képviselő-testület 
munkáját. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 17 óra 10 perc. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 


