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Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
 
502/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

 Javaslat Ercsényi Tiborné főállású alpolgármester illetményének és 

 költségtérítésének megállapítására   

 
503/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

 Javaslat Ercsényi Tiborné főállású alpolgármester illetményének és 

 költségtérítésének megállapítására   

 
21/2010.(XII.16.) sz. Önk. rendelet 
 Az idegenforgalmi adóról szóló 8/2010.(IV.28.) önkormányzati 
 rendelet hatályon kívül helyezése 
 
504/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

 Javaslat a Damjanich utcai kút elnevezésére 

 
505/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

 Javaslat az Észak-Déli Regionális gyorsvasút engedélyezési eljárásával 

 kapcsolatos állásfoglalás kiadására  

 

506/2010.(XII.14.) Kt. határozat 
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507/2010.(XII.14.) Kt. határozat 

 Javaslat az Észak-Déli Regionális gyorsvasút engedélyezési eljárásával 

 kapcsolatos állásfoglalás kiadására  
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Ercsényi Tiborné főállású alpolgármester megválasztására (Zárt 

ülésen tárgyalandó!) 

303/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Ercsényi Tiborné főállású alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására   

304/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat az idegenforgalmi adó rendelet hatályon kívül helyezésére 

306/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Krunity Péter képviselő 
 

4. Javaslat a Damjanich utcai kút elnevezésére. 

307/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Krunity Péter képviselő 

 

5. Javaslat az Észak-Déli Regionális gyorsvasút engedélyezési eljárásával 

kapcsolatos állásfoglalás kiadására  

308/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a Kaláz Kft. működésének átalakítására (Zárt ülésen 

tárgyalható!) 

305/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 23 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Budakalász 
Város Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, köszöntöm a megjelent 
vendégeinket, a hivatal dolgozóit és a tisztelt televíziónézőket. 
Bizonyára a jelenlévők és a nézők is észrevették, hogy egy teljesen más 
helyszínen vagyunk. A Képviselő-testület úgy gondolta, hogy a testületi ülések 
helyszínét átteszi a hivatalba. Ennek több oka is van. Egyrészt véleményünk 
szerint a hivatalhoz jobban illik ez a munka, másrészt a Faluházban hely szűke 
van, szüksége van a Faluháznak arra a teremre, amit mi használtunk ott 
időközönként, harmadrészt pedig a munkánk zavartalansága érdekében – 
időközönként, amikor a trombitaszó, a hegedűszó vagy a tánc behallatszott, az 
zavarhatta a Képviselő-testület munkáját. Ezért kértem a hivatalt, miután 
letettük az esküt, hogy alakítsuk át a hivatal tárgyalóját olyan képességűvé, ami 
az élő adás lehetőségét biztosítja. Remélem, a tisztelt Képviselő-testületnek 
elnyerte a tetszését, nagyjából ezt tudtuk kihozni durván hat hét alatt ebből a 
helyiségből; lesznek még itt különböző változások, szeretnénk feltenni az 
aktuális Helyi Építési Szabályzat térképét a falra, ahogy szoktuk, elképzelhető, 
hogy még lesznek fotók Budakalász történetéről, elmúlt évszázadairól a falakon. 
Kérem, hogy ezt a helyiséget tekintsük a testületi ülés otthonának. Köszönöm 
szépen. 
Kérlek benneteket, hogy a mai testületi ülésen még duplán szavazzunk, mivel az 
SZMSZ-ünk még a kézi szavazást írja alá, nem pedig a gépit, de úgy gondoltuk, 
hogy most már, ha ezt a berendezést beszerezte a Képviselő-testület és 
rendelkezésünkre áll, akkor kezdjük el használni; szerintem meg fogja 
könnyíteni a munkánkat, és megkönnyítheti a jegyzőkönyv vezetését is. Még a 
mai nap folyamán mind a két megoldást használjuk, magyarul kézzel is 
szavazzunk és elektronikusan is.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes.  
Novotny Lászlónak ügyrendi hozzászólása van, megadom a szót. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Továbbra sem tartom helyesnek, hogy tegnap 
délután 18 óra 3 perckor érkezett egy e-mail arról, hogy mi lesz a mai rendkívüli 
testületi ülés témája, mivel itt száz millió forintokról döntünk, mert a Kaláz Kft. 
működése egész komoly költségeket jelenthet pozitív és negatív értelemben is – 
nagyon jól tudja mindenki, hogy amikor átvettük, akkor 130-150 millió forint 
hiánya volt –; most kapunk egy olyan napirendet, amire van egy órája vagy két 
órája az embernek, attól függően, mikor kapcsolja be este a számítógépet, hogy 
átnézze, és ilyen nagy jelentőségű kérdésekben döntsön. Nem tartom helyesnek 
ezt, továbbra is szabálytalannak tartom, mert még az SZMSZ-ünk is azt mondja, 
hogy egy nappal előtte; nem azt mondja sajnos, hogy 24 órával előtte, de az egy 
nap, mint ahogy a múltkori ülésen is megállapodtunk, nem azt jelenti, hogy akár 
éjfélkor el lehet küldeni. 
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Dr. Molnár Éva jegyző: Képviselő úr hozzászólásának csak arra a részére 
kívánok reflektálni, hogy véleménye szerint szabálytalan az ülés összehívása. 
Az ülés összehívása szabályos, az SZMSZ szerint egy nappal előbb kell 
kiküldeni.  
Tájékoztatom a képviselő urat, hogy az előző praxisomban volt ilyen 
közigazgatási állásfoglalás - meg is osztottam egyébként Nógrádi képviselő 
úrral ennek tartalmát -, mely egyértelműen nem a 24 óra szerinti számolást 
rögzíti, ha egy napról van szó. Azt megértem, amit a képviselő úr mondott, hogy 
ki mikor kapcsolja be a gépet, de jogilag az ülés összehívása törvényes. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Annyit szeretnék Novotny képviselő úr 
hozzászólására reagálni, hogy ennek az anyagnak a törzsét már a múlt testületi 
ülésen mindenki megkaphatta és megfelelően tanulmányozhatta, bizonyos 
részletszabályok miatt került ez rendkívüli testületi ülésre, de a lényegi részét, 
illetőleg a szabályozási elemeit már a múlt testületi ülésen megismerhették. 
 
Rogán László polgármester: A napirendhez bárkinek van-e hozzászólása? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Hat napirendi pontot küldtünk ki a rendkívüli 
testületi ülés meghívójában. Aki elfogadja a napirendi pontokat, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a napirendet elfogadtuk. 
Az 1. napirendi pontunk: javaslat Ercsényi Tiborné főállású alpolgármester 
megválasztására. Az első napirendi pont zárt ülésen tárgyalandó, ezért kérem, 
aki nem jogosult zárt ülésen való részvételre, az kérem, hagyja el a helyiséget. 
(Megtörténik.) 
 
 

(Zárt ülés: 14.35-14.43) 
 
 
Rogán László polgármester: Most az eskütétel következik. Kérem a tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy álljon fel. (A teremben lévők felállnak.) Kérem szépen 
a megválasztott alpolgármester asszonyt, hogy mondja utánam az eskü szövegét. 
 
(A jelenlévők felállnak, Rogán László polgármester előolvassa az eskü szövegét, 

amelyet Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás elismételnek): 
 

„Én Ercsényi Tiborné/ esküszöm,/ hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek/, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt 
megtartom/ és megtartatom/; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm/, az 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat/ Budakalász 



 6 
 

fejlődésének előmozdítása/ és az Alkotmány érvényesülése érdekében/ 
lelkiismeretesen teljesítem./  
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
A megválasztott alpolgármester a Képviselő-testület előtt letette az esküt. 
 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen. 
 
 

2. Javaslat Ercsényi Tiborné főállású alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására   

304/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva.(2. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A főállású alpolgármester megválasztását 
követően törvényi kötelezettségünk az alpolgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítása. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Számszerűen is fel fogom olvasni az alpolgármester 
asszony illetményét – az előterjesztést mindannyian megkaptuk, elolvastuk –: 
Ercsényi Tiborné alpolgármester illetménye bruttó 376.800 forint, a 
költségtérítése pedig bruttó 75.360 forint. Erről a két összegről nekünk két külön 
határozati javaslatban kell szavaznunk. 
Novotny képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát, megadom a szót képviselő 
úrnak. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Köszönöm szépen a szót. Úgy látszik, nagyon 
sürgős a többségi testületnek, hogy Budakalász adófizetőinek pénzét elköltse. 
Nekünk, amikor a Nemzeti Fórum volt többségben, egy félállású 
alpolgármesterünk volt, most négyszer annyi van, két főállású alpolgármester. A 
feladatok nem nőttek, ugyanakkor két teljes állású alpolgármester van. Már a 
múltkori ülésen is, amikor Krepárt úr kinevezéséről szavaztunk, elmondtam, 
hogy Budakalásznak ez négy év alatt fejenként most körülbelül 30 millió 
forintjába fog kerülni. 
 
Rogán László polgármester: Mielőtt megadnám a szót Mányai Zoltán 
képviselő úrnak, szeretném elmondani, hogy amit most Novotny úr elmondott, 
az csúsztatás, így teljesen nem igaz. Azért nem igaz, mert azóta történtek az 
önkormányzatnál olyan döntések, mint az ügyvédi felmondás, ami körülbelül ezt 
az összeget is fedezné. Az egy főállású alpolgármester plusz Varga István 
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ügyvéd úr, ami eddig működött, azért senki nem szólalt fel, most pedig ezt a 
kérdést továbbra is napirenden tartjuk, de véleményem szerint okafogyott. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Tisztelve Novotny úr sportolói múltját nem érdemes 
újra elővenni azt, hogy melyik testület mennyit költött, mert lenne mit 
mondanunk, hogy mire szórta el a pénzt. Ez az egyik része. 
A másik pedig: ha van egy felszólalás, akkor legalább azzal tisztában kellene 
lenni, hogy az előző alpolgármester milyen jogviszonyban töltötte be az 
alpolgármesteri tisztséget, félállásban vagy egész állásban. 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Ha más hozzászólás és 
javaslat nincs (Senki sem jelentkezik.), akkor szavazni fogunk. A zárt ülésen 
szavaztunk arról, hogy Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény alapján Ercsényi Tibornét 
főállású alpolgármesterré megválasztotta 2010. december 14. napjától. Most 
pedig az illetményéről és a járulékairól, valamint a költségtérítéséről fogunk 
szavazni. Felolvasom a határozati javaslatokat: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

502/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ercsényi 
Tiborné főállású alpolgármester illetményét 2010. december 14. 
napjától 376.800 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-
testület az illetmény fedezetét 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

503/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ercsényi 
Tiborné főállású alpolgármester költségtérítését 2010. december 14. 
napjától 75.360 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület 
a költségtérítés fedezetét 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Javaslat az idegenforgalmi adó rendelet hatályon kívül helyezésére 

306/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Krunity Péter képviselő egyéni képviselői 
indítványt tett, melyben javasolja a nyáron hatályba lépett idegenforgalmi adóról 
szóló rendelet hatályon kívül helyezését. 
Megadom a szót Krunity Péter képviselőtársunknak. 
 
Krunity Péter képviselő: Tavaly áprilisban született az idegenforgalmi adóról 
szóló rendelet, amit a Szentendrei Rendőrkapitányság kérésére hozott a testület, 
de véleményem szerint és az információk alapján nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, sajnos az ellenőrzésekből nem született sikeres eredmény, és azokat 
érintette hátrányosan, akik tisztességes módon és hivatalból engedélyezett 
formában működtetik a vállalkozásukat. Azért, hogy vissza tudjuk állítani az 
eredeti állapotot, javaslom, hogy ezt a rendeletet vonjuk vissza, tehát hogy 
azokat ne érintse továbbra is hátrányosan, akik eddig haladékot kaptak ugyan a 
befizetésre, de ez december 31-ével lejár, úgyhogy a jövőre vonatkozólag nem 
javaslom érvényben tartani. 
 
Rogán László polgármester: Egyetértek a képviselő úr javaslatával, az a 80 
ezer forint, ami beérkezett, abszolút nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
 
Németh Antal képviselő: Én is támogatom a javaslatot, annál is inkább, mert a 
rendelet nem tartható jelen pillanatban, gyakorlatilag minden budakalászi 
lakosra is érvényes ez a szállásadási „játék”, és ennek tényleges ellenőrzése, 
betarthatósága egyszerűen nonszensz. 
 
Tolonics István képviselő: Valóban rossz ötlet volt annak idején, hogy ezt 
megpróbáltuk bevezetni. Mi lenne a megoldás? Mert ez a rendőrség javaslatára 
történt, ahogy Krunity Péter képviselőtársam is említette. Régóta ismétli 
valamelyik helyi televízió, hogy „polgárőrök munka közben”, ott simán egy 
aktív polgárőrünk bejut egy ingatlanra, és próbál tudakozódni, hogy mi folyik 
ott, ami nyilvánvalóan nem jogszerű. Mi lenne a megoldás arra, hogy valóban 
ezeket az illegális dolgokat ki tudjuk szűrni? 
 
Rogán László polgármester: A megoldás nem ennek a rendeletalkotásnak a 
tárgya; ha kitalálunk egy jó megoldást erre, azt persze a Képviselő-testület meg 
fogja tárgyalni. 
Van-e még bárkinek hozzászólása? (Nincs.) Úgy látom, nem jelentkezik senki. 
Akkor felolvasom a rendeletalkotási javaslatot: (Felolvassa.) Aki elfogadja, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

21/2010.(XII.16.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
idegenforgalmi adóról szóló 8/2010.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló 
21/2010.(XII.16.) sz. rendeletét. 

 

A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 

 
 

4. Javaslat a Damjanich utcai kút elnevezésére 

307/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Krunity Péter képviselő egyéni képviselői 
indítványt tett, melyben javasolja a Damjanich út 9. és 11. szám alatt lévő kút 
elnevezését. Krunity Pétert illeti a szó. 
 
Krunity Péter képviselő: A Damjanich út 9. és 11. szám alatt van egy nagyon 
régi kút, az épületek között. Ez eléggé el volt hanyagolva, és a nyár folyamán a 
fiatal budakalászi önkéntes tűzoltók tették rendbe, körbetakarították, sőt virágot 
is ültettek köré. A köszönet kifejezéseképpen, illetve a tiszteletükre ezt a kutat 
Flórián kútnak javaslom elnevezni, és ha mód van rá, emléktáblával ellátni. 
Információim szerint az önkéntes tűzoltók továbbra is vállalják, hogy ezt a kis 
részt rendben tartják és gondozzák. Javaslom a testületnek a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Rogán László polgármester: Valóban a fiatal tűzoltók nagyon sok mindent 
tesznek Budakalászon akár a tisztaság, akár a régi értékeink megőrzéséért, 
helyre hozásáért, ami esetleg nekünk is lehetne a kötelességünk, ezért köszönet 
illeti őket. Úgy látom, hogy hozzászólás nincs a napirendi ponthoz, úgyhogy 
felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.)  
 
Tolonics István képviselő: Elnézést: Szent Flórián kút – mert Flórián kutat 
olvasott föl polgármester úr. 
 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés Flórián kutat említ. Maradjunk az 
előterjesztésnél, a „szent” elnevezés nem tudom, mennyire illik most ide. Az 
előterjesztés ezt tartalmazza, tisztelt képviselőtársaim, de ha úgy gondolják, 
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hogy a „Szent Flórián kút” elnevezés méltóbb lenne, akkor ez legyen a javaslat. 
Krunity képviselőtársam el tudja fogadni? 
 
Krunity Péter képviselő: El tudom fogadni, igen. 
 
Rogán László polgármester: Akkor annyival módosítsuk a javaslatunkat, 
hogy: „…Szent Flórián kútnak nevezi el”. Erről kérek szavazást. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

504/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Damjanich 
utca 9. és 11. szám között lévő kutat Szent Flórián kútnak nevezi el. 
Felkéri a polgármestert, hogy az elnevezésről emléktáblát 
készíttessen, melynek fedezetét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
Határidő: 2011. március 30. 
Felelős: polgármester 

 
 

5. Javaslat az Észak-Déli Regionális gyorsvasút engedélyezési eljárásával 

kapcsolatos állásfoglalás kiadására  

308/2010.(XII.14.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az Észak-Déli Regionális Gyorsvasút beruházása 
kapcsán merült föl a Helyi Építési Szabályzat közlekedési területekről szóló 
117. §-ának módosítása, mely révén épületek csupán a szabályozási terven 
kijelölt helyeken építhetőek, azonban a közlekedést szolgáló építmények azon 
kívül is megépíthetőek lennének. Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
ebben a tárgyban a testület döntése szükséges egyrészt a HÉSZ-módosítás 
megindításáról, másrészt az építtető által bemutatott, és az előterjesztés 
mellékletét képező tervek támogatásáról.  
A módosított terveket a tervtanács elbírálta, azt követően a tervek újabb 
átdolgozására került sor, melyet a főépítész és két tervtanácsi tag kikötésekkel 
engedélyezésre javasolt. 
Megkérem Hegyvári János urat, hogy pár szót tegyen hozzá az előterjesztéshez, 
és utána megadom a szót Nógrádi képviselőtársamnak. 
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Hegyvári János előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy polgármester úr 
is elmondta, a Közlekedési Unió Infrastruktúra Tervező Kft. korábban 
benyújtott egy kérelmet, melyben kérte, hogy az eredetileg 2009-ben benyújtott 
és a Tervtanács, valamint a testület támogatását sem bíró tervváltozatot 
támogassa mind a Tervtanács, mind a testület, és erre adja ki az építésügyi 
hatóság az építési engedélyt.  
Ezzel kapcsolatban elutasító volt mind a Tervtanács, mind a testület álláspontja, 
és egy olyan megállapodás született a cégképviselő, illetve a polgármester úr 
között, hogy benyújtanak december 6-ára egy olyan tervváltozatot, mellyel a 
Tervzsűri is egyetért, és a Tervzsűri által elfogadott terveket a testület jóvá fogja 
hagyni. A Tervzsűri 2010. december 6-án tartott egy ülést, ahol egy tervváltozat 
koncepció szinten is bemutatásra került, melynek továbbtervezését támogatta a 
Tervtanács.  
Ezt követően tegnap, tehát 13-ára szállított le a tervező egy olyan tervváltozatot, 
melyet a Tervzsűri kikötésekkel engedélyezésre javasolt. Ezek a kikötések már 
nem lényegi változtatásokat tartalmaznak, illetve azokat a változtatásokat, 
amiket még szükségesnek találtak, kérték, hogy a kiviteli terv készítése előtt 
tartandó egyeztetésen a tervező mutasson be.  
A Tervtanács hozzájárulása után a testületnek lehetősége van arra, hogy 
tulajdonosként a korábban megfogalmazott kikötéseinek fenntartásával 
ismételten hozzájárulását adja a létesítmény megvalósulásához, és amennyiben 
ez a két támogatás megvan erre a tervre, a HÉSZ módosítása után az építésügyi 
hatóságnak van lehetősége arra, hogy kiadja az építési engedélyeket, melynek 
folytán elhárul az az akadály, hogy itt esetleg valamilyen európai uniós forrástól 
essen el a főváros azzal, hogy nem tudja ezt a HÉV-rekonstrukciót 
megvalósítani. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Hegyvári Jánost kérem, tájékoztassa a nézőket arról, 
hogy ez valójában nem egy klasszikus HÉSZ-módosítás, tehát nem járunk el 
törvénytelenül azzal, hogy egy nap alatt döntünk, hanem arról van hivatalos 
állásfoglalás, hogy ez egy olyan fajta módosítás, amire törvényesen 
lehetőségünk van. 
 
Hegyvári János előkészítő: Az állami főépítész szakvéleményét kikérte a 
főépítész asszony, melynek lényege az, hogy amennyiben a Helyi Építési 
Szabályzatban olyan pontosításra szoruló előírások szerepelnek, ami vélhetően 
elírás, illetve egy fogalom rosszul értelmezése és rosszul történő szerepeltetése, 
ekkor van lehetőség egy lényegesen leegyszerűsített eljárás lefolytatására, 
melynek keretében a minimális egyeztetések után van lehetőség ennek a hibás 
vagy nem kellő pontossággal megfogalmazott paragrafusnak, rendelkezésnek a 
javítására. Ez a módosítás körülbelül másfél-két hónap alatt lezajlik. 
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Rogán László polgármester: A napirendi ponthoz nincs több hozzászólás. 
Mivel a bizottságnak volt módosító indítványa, és szavaznunk kell három darab 
határozati javaslatról. Kérem Hegyvári Jánost, hogy az 1-est olvassa fel. 
 
Hegyvári János előkészítő: Az 1. határozati javaslat kiegészül a korábbi 
testületi döntés számával. Szó szerint így hangzik: „Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 403/2010. (X.26.) számú Kt. határozat 
fenntartásával támogatja az észak-déli regionális gyorsvasút megépülését azzal a 
kikötéssel, hogy a 2010. december 13-án kelt főépítészi állásfoglalásban 
foglaltakat a kiviteli terv készítése során be kell tartani.” 
 
Rogán László polgármester: Szavazás következik. Aki ezt a javaslatot 
elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

505/2010. (XII.14.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 403/2010. 
(X.26.) számú Kt. határozat fenntartásával támogatja az észak-déli 
regionális gyorsvasút megépülését azzal a kikötéssel, hogy a 2010. 
december 13-án kelt főépítészi állásfoglalásban foglaltakat a kiviteli 
terv készítése során be kell tartani. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

506/2010. (XII.14.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja 
Budakalász Város Jegyzőjének, hogy amennyiben a tervtanácsi 
állásfoglalás, és a 403/2010. (X.26.) számú Kt. határozat szerint 
építtető átdolgozza az építési engedélyezési tervdokumentációt, úgy 
– a hatályos jogszabályok, valamint a testületi határozatok 
figyelembe vételével – az építési engedélyt adja ki. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Rogán László polgármester: A 3. számú határozati javaslatunk: (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

507/2010. (XII.14.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy megindítja az Étv. 9/A.§ szerinti eljárást a HÉSZ 117.§ (6) 
bekezdése módosításáról, az alábbiak szerint: „A HÉSZ 117.§ (6) 
bekezdésében két helyen szereplő „építmény” szó helyett „épület” 
szó szerepeljen.” 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester: Most ideiglenesen a televíziónézőktől 
elbúcsúzunk, mert a 6. napirendi pont, úgyhogy kérem, akik nem illetékesek a 
zárt ülésen részt venni, azok most hagyják el a helyiséget. 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 15 óra 05 perc. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 


