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  BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 2/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2011. január 25-én (kedden) 17 órakor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 
5/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Közvilágítással és vízellátással kapcsolatos állásfoglalás 
6/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Közvilágítással és vízellátással kapcsolatos állásfoglalás 
7/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Közvilágítással és vízellátással kapcsolatos állásfoglalás 
8/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Javaslat a budakalászi Duna-parti üdülőterület jelenleg külterületi 
területének belterületbe csatolására 

9/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

10/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

11/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

12/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

13/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

14/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 
 
 



 2 

15/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

16/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

17/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

18/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

19/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

20/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 

21/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 
 

2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet 
Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzata 
 

22/2011. (I.25.) Kt. határozat 
 Javaslat bölcsődei férőhelyek bővítésére 
23/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Javaslat bölcsődei férőhelyek bővítésére 
24/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Javaslat a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározására 

25/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat a Kós Károly Kulturális televízió 2010. évi működéséről szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadására 

26/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat Budakalász 051/32 hrsz.-ú közterület (a Holló utcát a Mély 
utcával összekötő út) elnevezésére 

27/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat a budakalászi 3567 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolására 

28/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat a budakalászi 3567 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolására 



 3 

 
29/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Javaslat a budakalászi 3006/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolására 
30/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Javaslat a Tóth Ügyvédi Irodával kötött szerződés felmondására 
31/2011. (I.25.) Kt. határozat 
 Javaslat 2011. évi nyári napközi szervezésére 
32/2011. (I.25.) Kt. határozat 
 2011. Budakalász Éve programsorozat és javaslat annak finanszírozására 
33/2011. (I.25.) Kt. határozat 
 Javaslat 2011. Budakalász Évében nemzeti zászló ajándékozására 
34/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Javaslat a 2010. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló tájékoztató elfogadására 

35/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Javaslat a 2010. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló tájékoztató elfogadására 

36/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési (Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi, valamint Pénzügyi és Vagyonhasznosítási) Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

37/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről 

38/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

39/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. évi átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről 

40/2011. (I.25.) Kt. határozat 
 Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
41/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Tájékoztató a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásának (DPÖTKT) 2009/2010. évi kulturális tevékenységéről, 
előzetes tájékoztató a 2011. évi tervezett kistérségi kulturális 
programokról és támogatás ezek megvalósításához 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 2/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. január 25-én (kedden) 17 órakor 
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 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési szabályzatának megalkotására 
1/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  minden bizottság 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
2. Javaslat a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározására 

2/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  minden bizottság 

Előterjesztő:  dr. Molnár Éva jegyző 

 

3. Javaslat a Kós Károly Kulturális televízió 2010. évi működéséről szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadására 

3/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat Budakalász 051/32 hrsz.-ú közterület (a Holló utcát a Mély utcával 

összekötő út) elnevezésére 
4/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a budakalászi 3567 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolására 

5/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a budakalászi 3006/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolására 

6/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat a budakalászi Duna-parti üdülőterület jelenleg külterületi területének 

belterületbe csatolására 
7/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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8. Javaslat a Tóth Ügyvédi Irodával kötött szerződés felmondására 
8/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 

9. Javaslat bölcsődei férőhelyek bővítésére 
10/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 

10. Javaslat 2011. évi nyári napközi szervezésére 

 11/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 

11. 2011. Budakalász Éve programsorozat és javaslat annak finanszírozására 

12/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 

12. Javaslat 2011. Budakalász Évében nemzeti zászló ajándékozására 

13/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 

13. Közvilágítással és vízellátással kapcsolatos állásfoglalás 
14/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  dr. Novotny László képviselő 
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14. Javaslat a 2010. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztató elfogadására. 
15/2011.(I.25.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

15. Beszámoló az állattartási és közterület foglalási ügyekben Polgármesterre 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
17/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

16. Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési (Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi, valamint Pénzügyi és Vagyonhasznosítási) Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

16/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Kaltner Károly PTB elnök 

 

17. Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről  
23/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

18. Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

24/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Tolonics István NJB elnök 

 
19. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. évi átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 
21/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Major Ede OKSB elnök 

 

20. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
26/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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21. Tájékoztató a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásának (DPÖTKT) 2009/2010. évi kulturális tevékenységéről, előzetes 
tájékoztató a 2011. évi tervezett kistérségi kulturális programokról és támogatás 
ezek megvalósításához 
18/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

22. Javaslat Budakalász Lejtő köz 678/8 hrsz., Lejtő utca 685/14 hrsz. 

közterületekkel kapcsolatos álláspont kialakítására (Zárt ülésen tárgyalható) 

9/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

23. Javaslat a Kós Károly ÁMK szervezeti felépítésének felülvizsgálatára (Zárt 

ülésen tárgyalható) 

19/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

24. Javaslat a Budakalász, 3053 hrsz.-ú ingatlan bérbeadására (Zárt ülésen 

tárgyalható) 

20/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

25. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (Zárt ülésen 

tárgyalható) 

25/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 48 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rendes 
testületi ülésünkön megjelent vendégeinket, a tisztelt televíziónézőket, tisztelt 
képviselőtársaimat és minden érdeklődőt. 
A mai napra 25 napirendi pontot küldtünk ki, ebből négy zárt ülésen tárgyalható. 
Novotny úr jelezte nekem, hogy mivel egészségi állapota nem megfelelő, ezért 
kéri, hogy az ő napirendi pontját vegyük előre – ezt én el tudom fogadni. 
Ha bárkinek a napirendi pontokkal kapcsolatban hozzászólása van, az kérem, 
most tegye meg. 
 
Tolonics István képviselő: Mivel vendégeink vannak, a Duna-partiak, a 7. 
napirendi pontot vegyük előre, illetve 23. napirendi pontot, a Kós Károly ÁMK 
szervezeti felépítésének felülvizsgálatát. 
 
Rogán László polgármester: A zárt ülést nem tudjuk előre venni. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Kezdhetünk zárt üléssel, de akkor mindig meg kell 
szakítani, tehát ha most nyitunk egy rendelettel, utána elővesszük Novotny 
képviselő úr előterjesztését, akkor be kell zárnunk a nyílt ülést, zárt ülést kell 
tartani az ÁMK miatt, majd újra megnyitni a nyílt ülést, tehát technikailag 
megoldható, csak ez a módja. 
 
Rogán László polgármester: Bízom benne, hogy az ÁMK munkatársai tudják 
figyelni a munkánkat, igyekszünk hatékonyan dolgozni. Kérem is 
képviselőtársaimat arra, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ-ünk szerinti 
hozzászólásaikat úgy tegyék meg, hogy beleférjen abba az időkeretbe. 
Akkor Novotny úr napirendi pontját tárgyalnánk meg 1. napirendi pontként, a 7. 
napirendi pontot pedig 2. napirendi pontként. Ha más hozzászólás nincs (Senki 
sem jelentkezik.), akkor kérem, a javasolt sorrendbeli módosításokkal együtt 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 
egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Közvilágítással és vízellátással kapcsolatos állásfoglalás 
14/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 

Dr. Novotny László képviselő: Két fontos dologban próbáltam előterjesztést 
adni. Az egyik a vízellátás a Berdó utcában; egy darabig megy a víz, a jobb 
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oldaltól egészen a Tücsök utcáig, majd egy körülbelül 200 méteres szakaszon 
megszűnik, és folytatódik újra a Mandulás utca után egy kicsivel, a közbenső 
lakóknak nincs vízellátása, akik a hivatalhoz fordultak, aláírásokat gyűjtöttek, 
hogy szeretnének ivóvízellátást. Tudom, hogy külterületen nem kötelessége az 
önkormányzatnak az ivóvízellátás biztosítása, de részben az egyenlő bánásmód 
miatt – a többieknek biztosították, nekik nem – részben azért, mert a tavalyi 
évben elapadtak a kutak, és egyáltalán nem volt semmiféle vízellátásuk, még 
nyomós kút sincs a környéken. 
A másik pedig, hogy a Berdó utcában a Meredek utcától Üröm felé eső 
szakaszon több lámpaoszlopra kellene – a lámpaoszlopok számát is megadtam 
Homor úrnak – közvilágítást helyezni; egyszerűen nincs közvilágítás, 
életveszélyes a közlekedés, és a vagyonbiztonságra is veszélyes a közvilágítás 
hiánya, itt viszont van kötelezettsége az önkormányzatnak külterületen is a 
közvilágításra. Kértem Homor urat, akkor nem tudott felvilágosítást adni nekem, 
hogy mennyibe kerülne a közvilágítás kiépítése. Elkezdtem utána érdeklődni, és 
két céggel vettem föl a kapcsolatot. 
Az egyik az ELMŰ, aki azt mondta, hogy egy lámpatest fölszerelése harminc-
egynéhány ezer forintba kerül, és az éves üzemeltetési költsége 2500 forint. Ez 
azt jelenti, hogy 200 ezer forint alatti dolgon vitatkozott a múltkor a bizottság, 
amikor leszavazta ezt az előterjesztést – egyáltalán nem tudom megérteni, hogy 
ennyire nem fontos a bizottság tagjai számára az, hogy közvilágítás legyen egy 
olyan területen, ahol járna, ahol állandó lakók vannak. 
A másik pedig egy Elmib nevű cég, amelynek kereskedelmi igazgatója, Visi 
Ferenc az önkormányzati energetikai konferencián tartott előadást, az ETK 
Önkormányzati Klubban – ha szükséges, majd elküldöm az önkormányzat 
részére ezt a bemutatkozó előadást. Ők sokkal olcsóbban és kedvezőbben 
biztosítanának közvilágítást, és három napon belül minden hibát kijavítanának 
egész Budakalász területén. Függetlenül attól, hogy különböző lámpatestek 
vannak, ők is azt mondták, hogy 800-3500 forint között van egy évben 
bármilyen lámpatest esetén a közvilágítás, úgyhogy nem hiszem, hogy annyi 
pénze ne lenne az önkormányzatnak, hogy ezt biztosítsa. Ne hanyagoljuk el a 
Berdó-beli lakókat; egy részük külterületen lakik, de ugyanolyan adófizető 
polgárok, mint a többiek, úgyhogy kérem szépen, fogadjuk el az előterjesztést. 
 
Rogán László polgármester: Nem felejtettük el a Berdó lakóit, szeretnénk 
velük foglalkozni az elkövetkezendő években, és bízom benne, hogy 
sikeresebben, mint ahogy eddig foglalkoztunk velük. 
 
Kaltner Károly képviselő: A bizottság elutasította a Berdó vízellátását azon a 
200 méteres szakaszon, mégpedig azért, mert nem volt megfelelően előkészítve 
ez a dolog, tehát a képviselő úrnak körbe kellett volna járni ott az összes érintett 
tagot, főleg egy olyan helyzetben, amikor ez önerőből történne meg. Amint hoz 
egy névsort, hogy ki az a 10-20 vagy 40-50 család, aki ehhez hozzájárul, akkor 
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összehívjuk őket a Faluházba, és megtartjuk nekik a tájékoztatót. Ezt mondta 
Homor úr is, amikor erről szó volt. Mivel nem hozott magával egy névsort, nem 
tudjuk, hogy kinek, ha önnek egyedül elmondjuk, ön nem tudja tájékoztatni a 
polgárokat, akik ott laknak, tehát ezt jobban elő kell készíteni, főleg úgy, ha 
esetleg önerőből történik. 
A másik a világítás. Novotny úr 2008 óta, amikor bizottsági elnök lett, azóta 
nem tudta ezt a dolgot elintézni. Amikor ezt előterjesztette, egyértelműen el lett 
mondva akkor is, Homor úr előadta, hogy nincs benne az átmeneti 
gazdálkodásban, amikor a végleges költségvetés létrejön márciusban, akkor 
visszatérünk a közvilágításra a Berdó kifelé eső részén, és megvalósulnak a 
centrumban a lámpák. Ez egyértelműen el lett mondva, és azt hittem, hogy 
akkor megértette Novotny úr ezeket a válaszokat. 
 
Homor István beruházási osztályvezető: Nem szeretnék itt külön vitába 
bocsátkozni, hiszen néhány évet dolgoztam együtt az előző testülettel is, de 
annyit azért meg kívánok jegyezni, hogy egy kicsit sértőnek érzem a Novotny úr 
által küldött e-mailt, annál is inkább, mert néhány valótlan dolgot tartalmaz. 
Például a víznél az hangzott el, amit Kaltner úr az előbb elmondott, hogy 
amennyiben megvan a létszám, megvannak az emberek, akkor társulás 
formájában meg lehet valósítani, és ehhez minden további nélkül segítséget 
tudunk adni. Ez az egyik. 
A másik: az elektromos hálózat fejlesztésénél oszlop esetén körülbelül 35 ezer 
forint egy karos lámpatest felhelyezése, és körülbelül 14 ezer forint a szerelési 
díj, tehát 49 ezer forintban van egy ilyen lámpának a felszerelése. Felhívom 
Novotny úr figyelmét, hogy nagyon sok ilyen ajánlkozó van, azonban az 
ELMŰ-nél csak a minősített szakemberekkel, illetve kft.-kkel lehet munkát 
végeztetni - azt nem tudom most megítélni, hogy akit talált az interneten, vagy 
nem tudom, hol, az ebbe a körbe tartozik-e -, eddig ilyenekkel dolgoztattunk, és 
ilyenekkel szeretnénk a jövőben is dolgoztatni. 
Budakalászon körülbelül 1300 darab közvilágító test van, 280-320 ezer forint/hó 
karbantartási díjat ajánlott erre több ajánlattevő; ha ezt beszorozzuk 12-vel és 
elosztjuk a lámpák számával, akkor 900-1000 forint csak a karbantartási díj. Ha 
ehhez Novotny úr hozzáveszi azt, hogy az önkormányzatnak körülbelül 22 
millió forint az éves közvilágítási díj számlája, és ebből visszaszámolja, ez 
körülbelül 3000 forint. Ha a két számot összeadjuk, akkor 4000 forintban van 
egy ilyen lámpának az üzemeltetése. 
Amit a bizottsági ülésen is elmondtam, az átmeneti gazdálkodást követően, 
amikor látjuk, hogy közvilágítás-fejlesztésre mennyi pénz áll rendelkezésre, 
akkor tudunk ezzel a témával érdemben foglalkozni. 
 
Rogán László polgármester: Végül is amit Novotny úr előterjesztett, az 
működhet, az átmeneti gazdálkodásban erre nincs keret, be tudjuk tervezni az 
éves költségvetésünkbe, és ha az ott lakók társulás keretében szeretnék 
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megvalósítani, akkor a hivatal minden segítséget megad. Ez nekem nagyon 
pozitív. 
Kérem Novotny urat, tegye meg a hozzászólását. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Egyik hozzászólással sem tudok egyetérteni. 
Kaltner úréval sem, mert nem igaz, hogy így hangzott el. Először is én 
elmondtam, hogy név szerint beadták a lakók, hogy kik szeretnének a 
víztársulásba belépni, sőt megkeresték a hivatalt is, a hivatal egyik 
ügyintézőjéhez passzolták őket, Dankovics Gáborhoz, aki azt mondta, hogy: hát 
ez az, ami nem megy, satöbbi. Én csak azt kértem – és ezt már többször is 
kértem –, hogy legalább írásban tájékoztassák őket arról, ha nem ad hozzá pénzt 
az önkormányzat, hogy mik a feltételei, hogyan kell egyáltalán közműtársulást 
létesíteni, mert ezek az emberek nem tudják, csak azt tudják, hogy ott laknak és 
nincs vizük. Ez az egyik. 
A másik Homor úr hozzászólása. Nem tudom, honnan vette az adatokat, én két 
céget kerestem meg. Az egyik az ELMŰ-Émász, akitől ma kaptam a levelet, 
ügyintéző Borzsás Sándor és Borzsás Gábor, az Ügyfélszolgálati Kft. mint 
hálózati kft. közölte az adatokat. Egy darab Altra 36 wattos lámpatest 
felszerelésének munkadíja 4500 forint, anyagköltsége 31.000 forint, ami azt 
jelenti, hogy 35.000 forint körül van az ára. Én is ezt mondtam, úgyhogy nem 
tudom, honnan jön ez a 40.000 forint; lehet, hogy Homor úr ennyit szokott 
kifizetni, az ELMŰ nem ennyit kér. Itt van: éves üzemeltetés alapdíja fénycső 
esetén 2500 forint/év. Ezt közölte az ELMŰ. A másik cég tájékoztató adatokat 
adott, viszont fölajánlotta, hogy bármikor eljön és a polgármester úrral is, meg a 
helyi műszaki szakemberekkel is tárgyal, és megbeszéli, hogy sokkal kedvezőbb 
üzemeltetési ajánlatot ad, mint az ELMŰ. 
 
Rogán László polgármester: Ügyrendi hozzászólása van Tolonics úrnak. 
 
Tolonics István képviselő: Javasolom, hogy szavazzunk a napirendről. 
 
Rogán László polgármester: Kaltner úr még tegye meg a hozzászólását. 
 
Kaltner Károly képviselő: Mi elég sokat birkózunk a Berdóval, akár a 
csatornával, akár bármelyik részével. Azt szeretném Novotny úrtól kérni, hogy 
legyen szíves olyan előterjesztést hozni a bizottság elé, hogy legyenek mellé 
nevek téve, satöbbi, tehát egy komplett dolog legyen. A bizottság előtt én még 
ilyet nem láttam, úgy került ide, hogy hiányosnak minősítettem, tehát azt 
szeretném, hogy legközelebb tűzze mellé a neveket, hogy tudjuk, miről van szó, 
ki kérte, és mégis ki az, aki önerőből finanszírozná. Köszönöm szépen. 
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Rogán László polgármester: Három javaslat érkezett Novotny úr részéről. Az 
1. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

 5/2011. (I.25.) Kt. határozat          
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Hivatalt, vizsgálja meg, hogy a Berdó utcában a Tücsök utcától a 
Mandulás utcán túli, körülbelül 200 méter hosszú szakasz 
vízellátásának mekkora költségei lennének és milyen engedélyezési 
lépések szükségesek a vezeték létesítéséhez.” 

 
 
Rogán László polgármester: A 2. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

6/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a vizsgálat eredményétől függően születik döntés arról, 
hogy teljesen önkormányzati erőből (esetleges céltámogatás 
igénybevételével), vagy részben lakossági hozzájárulással valósítja 
meg a Berdó utcában a Tücsök utcától a Mandulás utcán túli, 
körülbelül 200 méter hosszú szakasz vízellátását.” 

 
 
Rogán László polgármester: A 3. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

7/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Berdó utca Meredek utcától Üröm felé eső szakaszán a 
megfelelő közvilágítást biztosítja és a világítás többletköltségeit 
vállalja.” 

 
 
Rogán László polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni – amit elmondtam a 
hozzászólásomban is –, hogy amennyiben a költségvetéskor erre lehetőség 
nyílik, akkor természetesen úgy a közvilágítást, mint a vízvezeték kiépítését 
társulás formájában, nevekkel pontosítva a testület valószínűleg támogatni fogja. 
Novotny úr javaslatai nem voltak hiábavalók, felhívta a figyelmünket egy fontos 
kérdésre, de így, ebben a formában még nem támogathatók. 
 
 

2. Javaslat a budakalászi Duna-parti üdülőterület jelenleg külterületi 
területének belterületbe csatolására 
7/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Duna-part déli része jelenleg külterület. A 
Budakalászi Duna-partért Egyesület azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy ezek belterületbe vonását támogassa. A területen még 
nem történtek meg a szabályozási terv szerinti útleadások, és az M0 kapcsán 
megépített (a híd alatt átmenő) út ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése 
sem. Javaslatunk, hogy akkor kerüljön tárgyalásra a kérelem, ha ezek - az 
egyébként a csatornázáshoz is szükséges - telekalakítások már megtörténtek. 
Ez egy fontos kérdés a budakalásziaknak. Az önkormányzatnak határozottan és 
egységesen kell bizonyos dolgokban fellépni, a Duna-partiak érdekeinek 
figyelembe vételével, mert az ő érdekeik is nagyon fontosak. 
Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akinek hozzászólása van, az most tegye 
meg. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Akik ezen a területen élnek, eléggé hányatott 
sorsúak voltak az elmúlt években. Gondoljunk csak arra, hogy a falu és az e 
terület között lévő részt elzárták. Teljesen jogos ez a kérelem, már csak abból a 
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szempontból is, hogy például a gát Duna felé eső részén már belterületbe vannak 
vonva a területek – ez arról a részről szól, amelyik a gátnak a falu feletti területét 
érinti –; azt gondolom, meg kell nekik adni ezt a lehetőséget, azoknak, akik ott 
életvitelszerűen élnek, természetesen a HÉSZ-t és a jogszabályokat betartva. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez a határozati javaslat most még csak arról szól, 
hogy ha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor napirendre tűzzük ezt a kérdést? 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Igen. 
 
Rogán László polgármester: Eljöttek hozzánk a Duna-partért Egyesület tagjai. 
Megkérdezem, kíván-e valaki önök közül hozzászólni kettő percben. (Nem 
jelentkezik senki.) Mindenféleképpen szeretnénk ezt a kérdést is megoldani, de 
kérjük önöket, vegyék figyelembe, amit az előbb Mányai képviselőtársam is 
elmondott, és kérjük önöket arra is, hogy mozdítsák elő a döntés megszületését 
azzal, hogy beszélnek a lakótársakkal ebben a kérdésben. 
 

(Dr. Novotny László képviselő elhagyja a termet. A Képviselő-testület 10 fővel 
folytatja a munkáját.) 

 
Amennyiben több hozzászólás nincs, felolvasom a határozati javaslatot: 
(Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

8/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Duna-partért Egyesület kérelmére a Budakalász Duna-parti 
területén lévő, jelenleg külterületen fekvő ingatlanok belterületbe 
csatolását abban az esetben tárgyalja, ha a szükséges telekalakítások 
- szabályozási terv szerinti útleadások, M0 alatti névtelen út 
átvezetése az ingatlan-nyilvántartásba, stb. - megtörténtek. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési szabályzatának megalkotására 
1/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Szervezeti 
Működési Szabályzat felülvizsgálata megtörtént. Az előterjesztés tartalmazza, 
hogy a rendelet az új jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályok 
figyelembevételével készült. Lényeges, hogy a szabályzatunkat együtt kell 
kezelnünk a helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel, mert ami ott 
szabályozva van, azt nem lehet megismételnünk.  
Egyeztetések megtörténtek, a bizottságok a tervezetet megtárgyalták. Sok 
módosító indítványról döntés született. 
Mielőtt felolvasnám a módosító indítványokat és elmondanám, hogy melyek 
azok, amelyeket befogadtam, szeretném önöknek elmondani, hogy az SZMSZ 
így elég furcsának tűnhet, de mivel jogszabály hivatkozik arra, hogy több dolgot 
nem lehet ismételni, ezért az Ötv.-vel kiegészítve, azzal együtt kellett 
áttekintenünk. 
Befogadom az alábbi módosító javaslatokat, azzal a kiegészítéssel, hogy nekem 
is van pár módosító indítványom, melyeket a befogadást követően terjesztek elő. 
Itt most azokat a pontokat fogom paragrafusszerűen felolvasni, amelyeket 
befogadtam: 

- A 8.§ (3) bekezdésében azt, hogy az „alpolgármester” szó helyett 

„alpolgármester(ek)” szerepeljen. Ez a módosítás arra vonatkozik, hogy 

mindegyik alpolgármester indítványozhatja zárt ülés megtartását. 

- A 9.§ (4) bek. c) pontjában azt, hogy az „alpolgármester” szó helyett 

„alpolgármester(ek)” szerepeljen. Ezen módosítás arra vonatkozik, hogy 

mindegyik alpolgármester megkapja a zárt és nyílt ülés anyagait. 

- A 13.§ (3) és (5) bekezdésében a „napirend utáni felszólalás” szövegrész 

kihagyásra kerül. A módosítást befogadom. Gyakorlatilag ez a képviselői 

bejelentésekre vonatkozó fejezetben szerepel.  

- A 18.§ (1) bekezdésben a személyes érintettség címén hozzászólásra 

alkalmanként szövegrészt is. 

- A 21.§ (1), (2) bekezdésében az alábbi szövegrészt: „…és a nem 

képviselő-testületi tag alpolgármester…”  

Ez a kiegészítés arra vonatkozik, hogy bejelentést nemcsak képviselő, 
hanem az új jogszabályok szerint a nem képviselő-testületi tag 
alpolgármester is tehet. 

- A 28.§ (2) bekezdése arról szól, hogy az ülésről készült hangfelvételt 

mennyi ideig kell megőrizni. Befogadom az 5 éves időtartamot. 
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- A 35.§ (1) bekezdésben megváltozna a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság neve, helyébe Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság kerül. Természetesen a bizottságnevet az 

SZMSZ-ben végig javítani kell, a mellékletek esetében is. 

- A 40.§ (3) bekezdése szabályozza, hogy a bizottsági ülésen készült 

hangfelvételt hány évig kell megőrizni. Befogadom az 5 éves 

időtartamra tett módosítást. 

- Az SZMSZ 2. melléklet III.1. alpontjában az alábbi szövegrészt: „a 

bölcsőde SZMSZ-ének kivételével”, illetve a 4. melléklet I. pont 17-22. 

alpontjában „a bölcsőde kivételével” szövegrész, mely a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy a bölcsődével kapcsolatos döntések átkerülnének a Népjóléti 

Bizottság hatásköréből az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

hatáskörébe. 

 
Azokat a módosító indítványokat nem fogadtam be, amelyek a Képviselő-
testület és a bizottságok működésére vonatkoznak, pl. a rendkívüli ülés előtti 24 
órával történő anyagküldés, továbbá mely a határozati javaslatok képviselői 
javaslat által történő részekre bontásával kapcsolatos, vagy mely a költségvetés, 
zárszámadás kapcsán az üléskor történő szóbeli módosító javaslatok 
előterjesztését teszi lehetővé. 
 
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy mindenki tegye meg most a javaslatait. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A három be nem fogadott javaslatnak én voltam az 
indítványozója. Ezek közül a legfontosabb a költségvetési módosításról szóló  
javaslatra vonatkozik, amelyik arról szól, hogy módosító indítvány a 
költségvetéshez a végszavazást megelőző nap 10 óráig tehető. Ez azt jelenti, 
hogy ha érkezik egy módosító indítvány, akkor a polgármester ehhez javaslatot 
már nem tehet, tehát érdemben a módosító indítványok korrekciója, kiegészítése 
semmilyen formában nem történhet meg; befogad esetleg a testület egy 
határozati javaslatot, ami bizonyos pályázati kört támogat, és ezt 
kompenzálandó esetlegesen más pályázati körökre módosító indítvány már nem 
tehető. Azt gondolom, hogy ez egy olyan javaslat, ami nem életszerű, és nem 
tartható; biztos vagyok abban, hogy többen is ott – jómagam is, polgármester úr 
is, képviselőtársaim is – megpróbálnának élni ezzel a lehetőséggel, mert ésszerű 
és életszerű. A bizottsági ülésen az a kifogás hangzott el – amit én tudomásul 
veszek –, hogy ezáltal esetlegesen áttekinthetetlenné válik a költségvetésünk; 
erre én azt tudom mondani, hogy talán ez az a rendeleteink közül, amelyik a 
legfontosabb, van projektorunk, vetítsük ki a táblázatokat, türelmesek leszünk, 
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át lehet mindent vezetni, de azt, hogy ne lehessen a helyszínen módosító 
indítványt beadni, elfogadhatatlannak tartom. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A költségvetést már fontosságánál fogva 
is a bizottságok többször meg fogják tárgyalni, a módosított SZMSZ alapján 
egy-két nappal a végszavazást megelőzően is. A költségvetés-alkotás egy 
hosszú, több hónapot felemésztő folyamat. Ha valaki ezzel komolyan 
foglalkozik, illetőleg a bizottsági munkában részt vesz és ott előterjesztéseket 
tesz, akkor ki kell, hogy kristályosodjon egy olyan álláspont, amivel a testületi 
ülés elé lehet menni, és addig mindenki az elképzeléseit megfelelő körben 
ismertetheti, ami bizottsági határozatok részét képezheti. Az egész ügy 
komolyságához sem méltó, hogy ha hétfőn vagy kedden a bizottságok utolsó 
alkalommal döntenek a költségvetésről, illetőleg az egyes módosító 
indítványokról, utána valaki még ötleteljen az utolsó pillanatban és hirtelen 
ihletet kapva ismételten módosító indítványokat tegyen, ami a végszavazást 
megnehezíti, átláthatatlanná teszi az egész költségvetésünket. Mindenki 
gyakoroljon önfegyelmet, és olyan időpontban tegye meg az utolsó módosító 
indítványát, hogy erre vonatkozóan a hivatal a különböző számításokat, 
kimutatásokat megtehesse, és a költségvetés olyan formában kerüljön a testület 
elé, hogy arról dönteni tehessen, az átlátható legyen. Mindezek ellenére úgy 
gondolom, az egy elég liberális javaslat, hogy még csak nem is az utolsó 
bizottsági ülésekhez van kötve az írásbeli indítványtételi jog, hanem még azt 
követően, a testületi ülést megelőző nap délelőtt 10 óráig. Én azt gondolom, 
hogy akinek az utolsó 24 órában támad mentő ötlete, az addig nem megfelelően 
gondolkodott a költségvetésről, tehát mindenkit arra kérek, hogy a költségvetés 
tárgyalása során az álláspontját alakítsa ki megfelelő időben, és megfelelő 
időszak áll mindenkinek rendelkezésére ahhoz, hogy ezeket az indítványokat 
megtegye. 
 
Rogán László polgármester: Mielőtt Nógrádi képviselőtársamnak megadnám a 
szót – és jegyző asszony is jelentkezett –, két gondolatot szeretnék elmondani. 
Az egyik: mi egy kicsit olyanok vagyunk, mint a parlament, ahol a 
költségvetésről történő végszavazásnál a 386 képviselő közül senki sem nyújt be 
ott, a helyszínen már módosító indítványt, hanem megteszik előtte a frakciók, a 
képviselők írásban azt a több ezer módosító indítványt. Biztos vagyok benne, 
hogy itt is fog születni jó pár olyan módosító indítvány, amit előző nap 10 óráig 
bármelyik képviselőtársam megtehet, és meg is fog tenni. 
Régi tapasztalatunk, és véleményem szerint nem jó tapasztalat, hogy a 
költségvetés tárgyalásakor hozzászólások alapján hoztunk meg esetleg át nem 
gondolt döntéseket is, vagy pedig ott próbáltunk olyan döntéseket meghozni, 
ami később a költségvetésünkre kihatással volt, nem tudtuk átgondolni, késő 
volt már, nem volt tiszta a fejünk. Egy átgondolt költségvetés-módosítási 
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javaslatot, ami megérkezik előző nap 10 óráig, sokkal higgadtabban, 
átgondoltabban meg tudunk tenni, mint a felhevült testületi ülésen. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: A bizottsági ülésen órákig veséztük a módosító 
javaslatokat, különösen ezt. Nógrádi képviselő úr valóban utalt arra, és én is 
tettem olyan megállapítást, hogy rendkívül nehéz követni azon beterjesztett 
módosító indítványokat, amelyek pillanatonként érkeznek, egymást kizárják, 
kiegészítik, módosítják, és az összefüggéseket is kell nézni. Ez csak az egyik 
szempont, ezt elmondta a képviselő úr. 
A másik szempont az, hogy a képviselőnek joga van módosító indítványt tenni. 
Ez a szabályozás, amit most próbáltunk a gyakorlat tapasztalatai alapján leszűrni 
és megfogalmazni, lehetőséget biztosít minden képviselőnek arra, hogy 
módosító indítványt tegyen, tehát egyetlen képviselő sincs korlátozva a 
módosító indítvány tételében. Való igaz, hogy ez önfegyelemre nevel mindenkit, 
hiszen a polgármesternek is ugyanez az idő áll rendelkezésre 10 óráig, hiszen a 
polgármestert az Ötv. szerint ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg a 
működés szempontjából, mint a képviselőket, tehát ez egyszer egy önfegyelemre 
nevelő és valóban megfontoltságot, körültekintést igénylő, de minden jogot 
biztosító döntés.  
A Képviselő-testület a saját működési szabályait maga állapítja meg, és nyilván 
a vitában meggondolta, megfontolta. Minden érv és ellenérv elhangzott a 
bizottsági üléseken, és úgy hiszem, a Képviselő-testület most mint a jogkör 
gyakorlója dönt ebben a kérdésben. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Tejesen értem, de azért érdekességképpen: a 2010-
es költségvetés tárgyalásakor Rogán László volt az, aki a költségvetés lezárását 
megelőző 8. percben még módosító indítványt tett. Na mindegy. 
 
Rogán László polgármester: Teljesen igazad van, ott az én javaslatom alapján 
fogadtunk el 1 millió forintot a Szentistvántelepi Iskolának, hál’ istennek ezt be 
is tudtuk akkor tenni, és elfogadta a testület, de ha egy picit alaposabb vagyok, 
azt a javaslatomat megtehettem volna előző nap is már írásban, nem pedig ott. 
Köszönöm az akkori testületnek, hogy elfogadta ott a módosító indítványomat. 
Amennyiben nincs más hozzászólás, megteszem a módosító indítványaimat, és 
bízom benne, hogy sokak megelégedésére fognak szolgálni: 
 

1. számú módosító indítvány: 
A 4.§ (3) bekezdéshez: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javasolta módosító indítványként az alábbit: 
„A képviselő-testületi ülést megelőző hét péntek 24 órától elérhetőnek kell 
lenni a www.budakalasz.hu honlapon a meghívóban szereplő nyílt ülésen 
tárgyalandó napirendi pontok anyagainak, az előterjesztéseknek.” 
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Ezzel a módosítással személyemben nem értek egyet, mivel a képviselő-
testületi ülésre a meghívó csak az ülést megelőző 3 napon belül kerül 
kiküldésre, így a módosító javaslatom az, hogy „…a www.budakalasz.hu 
honlapon a meghívó és az anyag kiküldését követő napon elérhetőnek kell 
lenni.” A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csütörtökön tartandó testületi 
ülés meghívóját és anyagait, az előterjesztéseket hétfőn juttatjuk el a 
képviselőknek, és legkésőbb kedden lesz elérhető a honlapon. 
 
2. számú módosító indítvány: 
Az SZMSZ 11.§ (5) bekezdésében az szerepel, hogy a költségvetés 
kapcsán a módosító indítványt előző nap 10 óráig lehet benyújtani 
írásban. Ehhez csatlakozva a 16.§-ból kihagyásra kerülne az alábbi 
szövegrész: „…és második hozzászólására csak abban van lehetősége, 
amennyiben módosító indítványt kíván előterjeszteni, úgy a második 
hozzászólás időtartama az 1 percet nem haladhatja meg.” Így a két 
szabályozás illeszkedne. 

 
3. számú módosító indítvány: 
A pontosítás kedvéért szeretném kiegészíteni a 19.§ (1) bekezdés b) 
pontját, amely az interpelláció címzettjére vonatkozik (az alábbi 
felsorolással: polgármester, alpolgármester(ek), bizottság elnöke(i). 

 
4. számú módosító indítvány: 
A 28.§ (3) bekezdésében a PTB az alábbi módosító indítvány elfogadását 
javasolta: „A képviselő-testületi határozatokat és rendeleteket a 
képviselőknek meg kell küldeni, illetve a www.budakalasz.hu honlapon 
mindenki számára elérhetővé kell tenni.” Az Ötv. 16.§ (2), (3) és (5) 
bekezdésének szabályozásából az következik, hogy a normatív 
határozatokra is ugyanaz a közzétételi szabály vonatkozik, mint a 
rendeletekre, melynek közzétételét az SZMSZ 29.§ (2) bekezdése úgy 
rögzíti, hogy a könyvtárban, a hivatalban és a honlapon hozzáférhetővé 
kell tenni. Így ez a szabályozás, mivel magasabb szinten történt, 
felesleges, ezért ezt nem támogatom. De kiegészítő indítványom a 
következő: „A képviselő-testületi határozatokat és rendeleteket a 
képviselők számára az FTP szerveren hozzáférhetővé kell tenni.” 

 
Amennyiben nincs több javaslat, a módosító indítványokról egyesével 
szavazunk, a Képviselő-testületnek megküldött véleménylap sorrendjében. Az 
elfogadáshoz minden esetben minősített többség szükséges. Ezen 
módosításokat, melyeket a bizottságok, illetve képviselő fogalmazott meg, 
személyemben nem támogatom: 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Reflektálnék a polgármester úr 1. számú módosító 
indítványára. Azt az indítványt, hogy „A képviselő-testületi ülést megelőző hét 
péntek 24 órától elérhetőnek kell lenni a www.budakalasz.hu honlapon a 
meghívóban szereplő nyílt ülésen tárgyalandó napirendi pontok anyagainak, az 
előterjesztéseknek.”, mindkét bizottság támogatta. Azt gondoltam, hogy ha 
mindkét bizottság, amiben a Fidesz többségben van, támogatja, akkor ez a 
testületnél nem okozhat majd problémát. Az SZMSZ-ben az van, hogy 
mostantól kezdve csütörtökön ülésezünk, hétfőn és kedden a bizottságok. Ha a 
hétfői és keddi bizottsági ülésekre már kimegy az anyag előző csütörtökön – és 
nyilván ezek az anyagok képezik a testületi ülés magját –, akkor tényleg nem 
látom akadályát annak, hogy nem hétfőn, hanem pénteken 24 óráig kerüljenek ki 
ezek az előterjesztések. Ezek ott vannak egy csomagban, nem hétfőn kell 
kattintani, hanem pénteken, tehát egy napja van a tördelőnek, a szerkesztőnek, 
bárkinek, hogy ezt a honlapra kitegye, és akkor ott a hétvége bárki számára. 
Hiszen ha kedden kerül nyilvánosságra az anyag, ad abszurdum éjfél előtt 3 
perccel, akkor egyik bizottsági ülésen sem tud senki külső érdeklődő érdemben 
részt venni, tájékozódni, mert addigra már ezek a dolgok megtörténtek. Ha 
pénteken van meg, akkor a bizottsági ülések előtt – ahol, mint látják, azért 
alapvetően érdemben eldőlnek a dolgok – mindenkinek lehetősége van arra, 
hogy az őt érdeklő témában fölkészüljön, jelen legyen. Azt gondolom, a péntek 
24 óra nem presztízskérdés, nem jelent a hivatal számára többletmunkát, hiszen 
az anyag már kész van, viszont az érdeklődők számára érdemben teszi 
hozzáférhetővé a következő héten tárgyalandó előterjesztéseket. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: A módosító indítvány a következő: „A Képviselő-
testület nyilvános és zárt ülést tart. A meghívóban szereplő, nyílt ülésen 
tárgyalandó napirendi pontok anyagainak, az előterjesztéseknek a 
www.budakalasz.hu honlapon az ülést megelőző hét péntek 24 órától 
elérhetőnek kell lenni.” Ha a szövegkörnyezetet nézzük, akkor úgy szól, hogy: 
„a Képviselő-testület meghívójában szereplő”. Amit tetszik mondani, hogy 
küldjük ki előző hét csütörtökön, akkor nincs még képviselő-testületi meghívó, 
és anyag sincs, hiszen ha csütörtökön tartjuk az ülést, a bizottságoknak az előző 
hét csütörtökön küldjük ki az anyagot; az egy bizottsági meghívó, amit küldünk, 
tehát azért került be az a módosító, amit polgármester úr mondott, hogy amikor 
kimegy a meghívó. Még egyszer elmondom, a keddi nap a legkésőbbi 
megjelenés, mert néha előfordul, hogy nem aznap megy a honlapra az anyag, 
hanem egy nappal később, tehát ha technikailag megoldható, akkor a testületi 
anyaggal együtt, amit önök fognak hétfőn megkapni, azzal egy időben kerül 
majd fel a honlapra. Csak azért írtuk a keddet, mert most, ha elfogadjuk az 
SZMSZ-t, akkor előfordulhat technikai okok miatt, ami nem rajtunk múlik, hogy 
csak kedden kerül fel oda az anyag. Ez az egy oka volt, és ha a 
szövegkörnyezetet megnézzük, akkor ez így illeszkedik hozzá. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Én ezt tökéletesen értem, a pénzügyi bizottsági 
ülésen lényegében közösen fogalmaztuk meg ezt a javaslatot. Továbbra is úgy 
gondolom, hogy az anyagok – játszhatunk a szavakkal, hogy mi a 
szövegkörnyezet – a testületi, illetve bizottsági ülésekre lényegében ugyanazt a 
csomagot alkotják. Lehet, hogy csütörtökön még nincsen testületi meghívó, csak 
hétfőn lesz, vagy pénteken, de az anyag, az összes előterjesztés a bizottságok 
részére már elő van készítve, hogy az bárki számára hozzáférhető legyen, ennek 
semmi akadálya. Ha kell, akkor módosítsunk a szövegkörnyezeten – most 
kérem, ne azt mondja, hogy akkor diktálja, Nógrádi úr –; szándék kérdése, hogy 
pénteken már kikerülnek az anyagok, vagy csak kedden, van lehetőség a 
bizottsági ülések előtt bárki számára azokkal érdemben foglalkozni, vagy 
nincsen. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tény és való, hogy a szövegkörnyezetben úgy van, 
ahogy említettem. A képviselő úrnak abban teljesen igaza van, hogy módosító 
indítványt ő is benyújthat - a polgármester úr most kérdezte meg, hogy van-e 
még módosító indítvány az SZMSZ-hez -, nagyon szívesen segítek ennek 
megfogalmazásában. 
Az is tény, hogy azoknak az anyagoknak, amelyek bizottsági ülésre mennek, a 
90 százaléka nyílt ülésre, de nem képviselő-testületi ülés anyagaként megy. 
Mivel a Képviselő-testület saját maga határozza meg a működésének rendjét, a 
Képviselő-testület a döntési jogkör gyakorlója, azt a módosítót fogadja el, 
amelyiket jónak látja. Tehát ha ön azt mondja, hogy ennek figyelembe vételével 
segítsünk egy olyan módosítót megfogalmazni, ami illeszkedik az előző 
mondathoz, nagyon szívesen segítek, és ezt követően a testület szavaz róla. 
 
Rogán László polgármester: A hozzászólók már kimerítették a két 
hozzászólási lehetőséget, az SZMSZ-ünk szerint több hozzászólás már nem 
tehető. Próbáljuk megfogalmazni a módosító indítványt. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nem tartanám föl ezzel a testületet, majd a végén 
megszavaztatja a polgármester úr. 
 
Rogán László polgármester: Sorban fogunk menni, és ezzel fogunk kezdeni. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: „A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülést tart. A 
Képviselő-testület bizottságai által nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi 
pontok anyagainak, az előterjesztéseknek a www.budakalasz.hu honlapon az 
ülést megelőző hét péntek 24 órától elérhetőnek kell lenniük.” 
 
Rogán László polgármester: Mivel módosító indítvány volt, ezzel kezdünk. 
Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

9/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 4.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
„A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülést tart. A Képviselő-
testület bizottságai által nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi 
pontok anyagainak, az előterjesztéseknek a www.budakalasz.hu 
honlapon az ülést megelőző hét péntek 24 órától elérhetőnek kell 
lenniük.” 

 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Elkezdjük a szavazást 
a többi javaslatról. Felolvasom a javaslatokat. (Felolvassa a módosító 
indítványokat, melyekről a Képviselő-testület egyenként szavaz.)  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

10/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 4.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
„A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülést tart. A meghívóban 
szereplő, nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi pontok 
anyagainak, az előterjesztéseknek a www.budakalasz.hu honlapon 
az ülést megelőző hét péntek 24 órától elérhetőnek kell lenniük.” 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

11/2011. (I.25.) Kt. határozat 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 4.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülést tart. A meghívóban 
szereplő, nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi pontok 
anyagainak, az előterjesztéseknek a www.budakalasz.hu honlapon a 
meghívó és az anyag kiküldését követő napon elérhetőnek kell 
lenniük.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

12/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 

 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 6.§ (3) bekezdése kerüljön kihagyásra.” 

 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

13/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 

 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 7.§ (4) bekezdésébe az „egy naptári nappal” 
szövegrész helyébe „24 órával” szövegrész kerüljön.” 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

14/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 

 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 9.§ (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
„A képviselői anyagok közzétételével egy időben a nyilvános 
ülések anyagait jelszó nélküli hozzáféréssel mindenki számára 
elérhetővé kell tenni az FTP szerveren.” 

 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

15/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 

 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 11.§ (5) bekezdése kerüljön kihagyásra.” 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

16/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 16.§-ából kihagyásra kerül az alábbi 
szövegrész: „…és második hozzászólására csak abban van 
lehetősége, amennyiben módosító indítványt kíván előterjeszteni, 
úgy a második hozzászólás időtartama az 1 percet nem haladhatja 
meg.” 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

17/2011. (I.25.) Kt. határozat 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 19.§ (1) bekezdésében „az interpelláció 
címzettje” szövegrészt követően zárójelben szerepeljen: 
„polgármester, alpolgármester(ek), bizottság(ok) elnöke(i)” 
felsorolás. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

18/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 23.§ (2) bekezdése a következő legyen: 
„Több pontból álló határozati javaslat esetén ilyen irányú ügyrendi 
képviselői kérésre a pontokról külön-külön történik szavazás.” 

 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

19/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 28.§ (3) bekezdése a következő legyen: 
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„A képviselő testületi határozatokat és rendeleteket a képviselőknek 
meg kell küldeni, illetve a www.budakalasz.hu honlapon mindenki 
számára elérhetővé kell tenni.” 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

20/2011. (I.25.) Kt. határozat 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 28.§ (3) bekezdése a következő legyen: 
„A képviselő-testületi határozatokat és rendeleteket a képviselőknek 
az FTP szerveren hozzáférhetővé kell tenni.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

21/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelettervezet 38.§ (4) bekezdésébe az „egy naptári nappal” 
szövegrész helyébe „24 órával” szövegrész kerüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester” 

 
 
Rogán László polgármester: Egy képviselő nem szavazott. 
A módosító indítványok megszavazása után kérem, a módosító indítványokkal 
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ elfogadásáról döntsünk. Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
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2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Öt perc szünetet 
rendelek el. 
 

(Szünet: 18.50-19.00) 
 
Rogán László polgármester: Az a kérés érkezett hozzám, hogy a 9. napirendi 
pontot vegyük most előre, mert a vendég már régóta itt vár. Erről szavaznunk 
kell. Kérem, aki támogatja a javaslatot, hogy a 9. napirendi ponttal folytassuk az 
ülést, az szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta a testület. 
 

4. Javaslat bölcsődei férőhelyek bővítésére 
10/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A bölcsődei férőhelyek növelése érdekében két 
ajánlat érkezett az önkormányzat részére. A Csodabogár Alapítvány 12, a 
Mosolygó Gyermekek Nonprofit Kft. 5 bölcsődés korú gyermek számára kínál 
férőhelyet, illetve ellátási együttműködést az önkormányzat számára. A 
bölcsődei férőhelyek hiánya miatt ésszerű és célszerű a kérelmekkel foglalkozni. 
Mind a három bizottság, a férőhelybővítés lehetőségét megismerve és elismerve, 
a pénzügyi feltételeket megvizsgálva, a Csodabogár Alapítvánnyal javasolta az 
ellátási együttműködés kidolgozását. 
A jelenlévő hölgy a Szederindától van itt az ülésen. Megkérdezem, szeretne-e 
hozzászólni, mielőtt tárgyaljuk a napirendet. (Jelzésre:) Nem, köszönöm szépen. 
Kérem a PTB elnökét, ismertesse a bizottság határozatát. 
 
Kaltner Károly PTB elnök: A bizottság a Csodabogár Alapítványt javasolja, 
aki 12 férőhelyet ajánlott fel, és 10 ezer forint a szülői hozzájárulás, 25 ezer 
forint az önkormányzati támogatás, a teljes ellátási költség 45 ezer forint, ami 
árban jóval kedvezőbb, mint a másik ajánlat.  
 
Rogán László polgármester: Tudjuk mindannyian, hogy Budakalászon a 
bölcsőde teljes kihasználtsággal működik, és közel 30 gyermek van a várólistán, 
ezért mindenféleképpen foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy megoldjuk 



 29 

azoknak a gyermekeknek az ellátását, akik rászorulnak és igénybe szeretnék 
venni a bölcsődei ellátást. Mivel korlátozottak az anyagi lehetőségeink, 
figyelembe kell vennünk, hogy azok a kondíciók, amelyeket a két javaslat 
tartalmaz, behatároltak. 
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatokat. Két határozati javaslat van, a kettő nem zárja ki egymást. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

22/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
bölcsődei férőhelyeinek bővítése érdekében 2011. évben ellátási 
szerződést köt a - bölcsődei ellátásra működési engedéllyel 
rendelkező - Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal (elnök: 
Galambos Károly Zoltán, székhely: Budakalász, Szentendrei út 7.) 
12 bölcsődei férőhely biztosítására. A Csodabogár Óvoda és 
Bölcsődében igénybe vehető bölcsődei ellátáshoz gyermekenként 
25 000 Ft/fő/hó, várhatóan 3 600 000 Ft önkormányzati támogatást 
nyújt, amelyet a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosít.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ellátási 
szerződést készíttesse el. 
 
Határidő: a 2011. évi önkormányzati  költségvetési rendelet 

elfogadását soron követő képviselő-testületi ülés. 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

23/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
bölcsődei férőhelyeinek bővítése érdekében 2011. évben ellátási 
szerződést köt a – családi napközi ellátásra működési engedéllyel 
rendelkező – Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft.-vel (ügyv.: Vidák 
Valentina Üröm, Mandula u 100/95 hrsz., Szolgáltatási hely: 
Budakalász, Budai út 4.) 5 férőhely biztosítására bölcsődés korú 
gyermek részére.  A Szederinda Családi Napköziben igénybe 
vehető ellátáshoz gyermekenként 30 000 Ft/fő/hó, várhatóan 



 30 

2 640 000 Ft önkormányzati támogatást nyújt, amelyet a 2011. évi 
költségvetési rendeletében biztosít.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ellátási 
szerződést készíttesse el. 
 
Határidő: a 2011. évi önkormányzati  költségvetési rendelet 

elfogadását soron követő képviselő-testületi  ülés. 
Felelős: Rogán László polgármester” 

 
 

5. Javaslat a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

meghatározására 

2/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A köztisztviselői törvény kötelezővé tette a 
köztisztviselő teljesítményének értékelését. Az átfogó, globális célokat a 
képviselő-testületnek kell meghatároznia. Az előterjesztéssel ennek a törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget.  
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták.  
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A Népjóléti Bizottság 
ülésén egy módosító indítvány hangzott el, méghozzá azt kérte a bizottság, hogy 
az előterjesztés 2.10. pontja (3) bekezdésének szövege, ami a kintlévőségek 
behajtására vonatkozik, egészüljön ki azzal, hogy: „…beleértve a hátralékos 
lakbéreket is.”. Ezt mint előterjesztő befogadom. 
 
Rogán László polgármester: Mivel nincs hozzászólás, felolvasom a határozati 
javaslatot: (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

24/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) 
bekezdése alapján - a melléklet szerint határozza meg a 2011. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Molnár Éva jegyző 
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Melléklet a 24/2011.(I.25.) Kt. határozathoz 

A teljesítménykövetelmények alapját képező célok 

 

1.  Kiemelt célkitűzés: a csökkenő anyagi erőforrások mellett a minőségi munkavégzés biztosítása. 
 

1.1.  A szolgáltató jelleg előtérbe helyezése 
 az ügyfélbarát, szolgáltató, gyors és méltányos, ugyanakkor jogszerű és szakszerű, kulturált 

ügyintézés, újabb korszerű igazgatási eljárások, megoldások kidolgozása, bevezetése, 
 a lakosság mind szélesebb körű, pontosabb tájékoztatása érdekében a honlap igényesebb, 

kommunikatív, naprakész megjelenítése, 
 a civil szervezetekkel és egyházakkal történő kapcsolattartás. 

 
1.2.  A hatósági ügyvitel fejlesztése 
 

 részrehajlás nélküli, szakszerű, a lehető leggyorsabb; költségkímélő és tisztességes ügyintézői 
munka fejlesztése, az ügyféli jogok gyakorlásának segítése, 

 az ügykezelés szabályainak teljes körű betartása, a hátralékok csökkentése, 
 nagyobb figyelem fordítása a határidőben történő válaszadásra. 

 
1.3.  A működés szervezettségének és szabályozottságának hatékonyabbá tétele 

 
 a képviselő-testület és bizottságok törvényes működéséhez az alapfeltételek biztosítása, ennek 

érdekében a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumok határidőre történő elkészítése és 
megküldése az SZMSZ szerint, 

 a képviselő-testületi és bizottsági döntések folyamatos figyelemmel kísérése, azok határidőben 
történő, szabályszerű végrehajtása, az SZMSZ és a vonatkozó utasításoknak megfelelően, 

 az irányítás és a vezetés, a koordináció és az együttműködés javítása, 
 helyi szabályzatok korszerűsítése és újak készítése,  
 a munkaköri leírásokban rögzített tevékenységekért a szakmai felelősségvállalás erősítése, a 

munkaköri leírások korszerűsítése és az ellátandó feladatokhoz történő igazítása. 
 a helyi, önkormányzati pályázatok, pályázati eljárások lebonyolítása.  

 
1.4.  Hozzájárulás az önkormányzat 2011. évi költségvetése sikeres teljesítéséhez 

 
 a bevételi terv teljesítése, 
 a saját bevételek növelése az adóbehajtás hatékony végzésével, pályázati források 

megszerzése, 
 minden területen pályázati források figyelemmel kísérése, felkutatása, 
 költséghatékony gazdálkodás 
 

2. Az általános feladatokra vonatkozó célkitűzések: 

2.1 Igazgatási tevékenység területén 

 

- a 2011. évben megtartásra kerülő országos népszámlálás feladatainak előkészítése, 

- irattározás áttekintése, szükség esetén selejtezése  

2.2  Egészségügy területén 

- segíteni kell az egészségmegőrző, illetve egészségjavító programok megvalósulását a civil szervezetekkel való 

szorosabb együttműködéssel, 

- a helyi egészségügy színvonalának javítását segítő pályázatok figyelemmel kísérése.  
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2.3 Közművelődés területén 

 a település Médiakoncepciójának elkészítése, 

 a közművelődési intézmény működésére vonatkozó jogszabályok változásainak figyelemmel kisérése, a 

törvényesség betartatása, szakmai felügyelete. 

 a települési Közművelődési Koncepció felülvizsgálata, fenntartói jóváhagyás előkészítése, 

 a civil szervezetek aktívabb részvételének kezdeményezése a helyi közélet fejlesztése érdekében, 

 2011 Budakalász éve rendezvénysorozat tervezése és együttműködés a megvalósításában. 

2.4 Oktatás területén 

-az oktatás színvonala alakulásának, hatékony működésének figyelemmel kísérése  

-intézmények gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése, 

-a közoktatási törvény és egyéb intézményeket érintő jogszabályok változásainak figyelemmel kisérése, az 

intézményvezetők tájékoztatása, a törvények betartása és betartatása. 

 

2.5 Szociális ellátás területén 

- az önkormányzat által fenntartott szociális intézmények működésének felügyelete, alapító okiratainak 

szükség szerinti aktualizálása, 

- a szociális ellátás rendszerének a lakosság igénye, szociális helyzete szerinti alakítása, ennek érdekében 

a helyi szociális rendelet folyamatos felülvizsgálata, 

 a szociálisellátás-tervezési koncepció időszakosan előírt felülvizsgálata, illetve aktualizálása, 

 az ügyfelek egyéni helyzetének mérlegelése alapján a hátrányos szociális helyzetű személyek, családok 

célzott és összehangolt segítése. 

2.6    Gyermekvédelem területén 

- együttműködés az intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, a kistérség 

gyermekjóléti szolgálatával. 

 

2.7 Sport területén 

- a településen a tömeg- és szabadidős sportélet szervezése, a versenysport lehetőség szerinti támogatása, 

- a sport támogatását célzó pályázatok figyelemmel kísérése, 

- a sport népszerűsítése, sportrendezvények támogatása, szervezése, 

- a testnevelés és a sport helyi rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei, a lakosság minél szélesebb 

körében érvényesüljenek, járuljon hozzá a lakosság  egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve 

javításához, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez, 

- Testnevelési és Sport Koncepció végrehajtása,  

- a civil szervezetek aktívabb részvételének kezdeményezése a helyi sportélet fejlesztése érdekében.  

 

2.8 Településrendezés, fejlesztés és üzemeltetés területén 

- településrendezési eszközök felülvizsgálata, szükség esetén rész-Hész előkészítése, 

- tervtanács működtetése, 

- a település építészeti örökség védelmének fokozottabb érvényre juttatása, illetve az értékek népszerűsítése, 

- a helyi közutak, közterületek fenntartása,úttervek készítése, az úthálózat bővítése, korszerűsítése 

pályázatok segítségével, 

- a költségvetésben meghatározott beruházások lebonyolítása, lehetőleg pályázati források bevonásával, 

- beruházások során, világos hatásköri struktúra kialakítása és fenntartása,  

- beruházások megvalósítása során elsődleges szempont a költségtakarékosság, 

- településüzemeltetés ellátása 

- a prioritást élvező beruházás(ok) kiemelt kezelése beleértve valamennyi egyeztetést és hatósági eljárás 

lefolytatását. 
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2.9 Környezetvédelem területén: 

-a település környezetvédelmi programjának folyamatos végrehajtása és aktualizálása, 

- hulladékgazdálkodás lakossági igényekhez igazodó megszervezése, és települési környezet tisztaságának 

elősegítése ( akciók megszervezése, tájékoztatók ..), 

- települési hulladékgazdálkodási terv aktualizálása 

- környezeti tudat és szemléletformálás elősegítése, információk biztosításával, 

- környezetvédelem támogatását célzó pályázatok figyelemmel kísérése, 

 

2.10   Vagyongazdálkodás, hasznosítás, kezelés területén 

- 2011. évi vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási koncepció elkészítése és végrehajtása, 

- az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartási rendszer folyamatos karbantartása, törekedni kell arra, hogy a 

jogi és a természetbeni állapotok közötti különbségek felszámolódjanak, 

- az önkormányzati kintlévőségek csökkentése, beleértve a hátralékos lakbéreket is, 

- az Önkormányzat egész- vagy résztulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenységének kontrollja, 

közreműködés tevékenységük zökkenőmentessé tétele érdekében, 

- kiemelt feladat a Kaláz Kft.-től visszavett bérlemények kezelése, 

- a társasházkezelés folyamatának felülvizsgálata.  

 

2.11   Közbiztonság területén 

- a bűnmegelőzés érdekében a lakosság folyamatos tájékoztatása a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, 

- a közbiztonsággal, valamint a közterületekkel foglalkozó szakemberek munkájának jobb, költséghatékonyabb 

működtetése, összehangolása, a közbiztonság javítása, a csökkenő létszámú településőrség bevonása mellett. 

 

2.12 Pénzügyi-gazdálkodás területén 

- a pénzügyi gazdálkodási tevékenység naprakészsége annak érdekében, hogy  megfelelő információt 

tudjon nyújtani a döntéshozók számára, 

- a költségvetési tervezéssel kapcsolatos eljárási rend, valamint a rendeletről nyújtott adatszolgáltatás 

naprakészsége, 

- az előirányzat- felhasználási ütemterv és a likviditási terv realizálása, szükség szerinti módosítása, 

- keretnyilvántartó rendszer bevezetése, 

- 2011. évi költségvetési rendelet pénzügyi végrehajtása, 

- 2011. gazdasági évre a pénzügyi-számviteli szoftver alkalmazásának kiszélesítése, a szabályzatok áttekintése, 

szükség esetén módosítása a jogszabályváltozásoknak megfelelően, illetve a hiányzó szabályzatok pótlása. 

 

2.13 Adóztatás területén 

- a könyvelési tételek alapjául szolgáló számlakivonat precíz nyilvántartása,  

- -költségvetési rendeletben meghatározott helyi adó bevételek fokozott teljesítése, adóellenőrzések folytatása, 

- törzsadat-nyilvántartás pontos vezetése, 

- adókintlévőségek összegének folyamatos csökkentése a rendelkezésre álló végrehajtási eszközökkel, 

- új adóalanyok felkutatása, bevonása. 

 

2.14 Humánerőforrás területén 

átfogó képzési ütemterv készítése felhasználói szintű informatikai és ágazati képzésekhez, 

 

2.15 Informatika területén 

 az informatikai rendszer korszerűsítése, illetve szoftver bővítés, fejlesztés. 
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6. Javaslat a Kós Károly Kulturális televízió 2010. évi működéséről szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadására 

3/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Kós Károly TV-t működtető PO-BA Bt. a 
2010. május 26-án kötött szerződés szerint a szakmai és pénzügyi beszámolót 
elkészítette, amelyet a Pénzügyi-Településfejlesztési és az Oktatási, Kulturális, 
Sport Bizottság tárgyalt, a határozati javaslatot elvetette. 
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat, hozzászólásukat. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Csak néhány szóban arról, hogy miért 
nem fogadták el a bizottságok a beszámolót. Szó volt arról, hogy a tévé 
műsorszolgáltatásának tartalmával nem vagyunk elégedettek, rengeteg az 
ismétlés, az a kulturális többlettartalom, aminek a kialakítására szerződésben 
kötelezettséget vállalt, nem valósult meg, nincsenek új műsorok, nem nyújtják 
azt a minőségű és tartalmú szolgáltatást, ami joggal elvárható lenne a szerződés 
alapján. Nem volt szerencsés az a konstrukció, hogy előre ki lett fizetve a 
munkájuk, mert ez nem hatott jótékonyan a teljesítményükre, ezért a beszámolót 
nem tudtuk támogatni, hiszen a szerződésben foglaltaknak nem tettek eleget. 
 
Rogán László polgármester: Mivel több hozzászólás nincs, felolvasom a 
határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

25/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós 
Károly Kulturális TV 2010. évi működéséről szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester” 
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7. Javaslat Budakalász 051/32 hrsz.-ú közterület (a Holló utcát a Mély 

utcával összekötő út) elnevezésére 
4/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az egyik, a tárgyi közterülettel határos ingatlan 
tulajdonosa kérte a jelenleg névtelen utca elnevezését. Javaslatai: a domborzati 
viszonyokhoz igazodva: Völgy utca, a környék madárnevű utcái miatt: Bagoly 
utca. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a Völgy utca elnevezést 
támogatta. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Javítson ki elnök úr, ha tévednék, de az is 
elhangzott a bizottságban, hogy csupa-csupa madárnév van a környéken, és 
esetlegesen keveredést okozhat, ha ezek között lesz egy nem madárnév; 
mindenképpen segítené a tájékozódást, ha madárnév lenne, viszont az utca lefelé 
megy, tehát a másik elnevezés egyértelmű. 
 
Kaltner Károly képviselő: Ott lefelé nincsenek utcanevek, tehát ha most 
elnevezzük ezt Völgy utcának, akkor később föl lehet rá fűzni a többi utcát is, 
elválasztva a madárneveket és lefelé a tájra vonatkozó neveket. Ott van vagy 
négy utca, aminek nevet kell adnunk, és akkor ez mehetne ebbe az irányba, ezért 
maradtunk a Völgy utcánál. Ez a javaslat Novotny úrnak is elfogadható volt. 
 
Rogán László polgármester: Amennyiben nincs más javaslat (Senki sem 
jelentkezik.), felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

26/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 051/32 
hrsz.-ú művelésből kivett közutat a következő módon elnevezi: 
Völgy utca. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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8. Javaslat a budakalászi 3567 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolására 
5/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Prekobrdo I. ütem területén található 3567 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai kérték ingatlanjuk belterületbe csatolását. Az 
ingatlant a szabályozási terv szerinti útleadás nem érinti, ellenben az út egy 
részének az ingatlanhoz való csatolását javasolja a szabályozás. Ennek anyagi 
feltételét a tulajdonosok nem tudják vállalni, és erre nem is kötelezhetjük őket, a 
belterületbe csatoláshoz való hozzájárulás ennek ellenére megadható, de csupán 
azokkal a feltételekkel, amik a Prekobrdo területén hasonló paraméterekkel 
rendelkező ingatlanok esetében is fennálltak (15,96% pénzbeni megváltása). 
 
Kaltner Károly képviselő: Volt egy módosító indítvány ezzel kapcsolatban; a 
15,96%-ot megszavaztuk, viszont annyi könnyebbséget adtunk a tulajdonosnak, 
hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy belterületbe vonja, tehát amikor eladja, adunk 
egy ilyen nyilatkozatot, viszont a földhivatali bejegyzés csak akkor történik 
meg, amikor befizeti ezt a 2 millió 450 ezer forintot, vagyis nem megelőlegezi, 
hanem amikor megtörtént az adásvétel, akkor fogja befizetni az önkormányzat, 
és csak úgy tudja bejegyeztetni a földhivatalnál. 
 
Rogán László polgármester: Az 1. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

27/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász 
területén lévő 3567 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait nem kötelezi a 
szabályozási terven jelölt Erdőhát utcai mintegy 100 m2 nagyságú 
terület megvásárlására, azonban ha később a mindenkori tulajdonos 
meg kívánja vásárolni, úgy arra az önkormányzat biztosít 
lehetőséget a mindenkori ingatlanárakon. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Rogán László polgármester: A 2. számú határozati javaslatot a Kaltner úr által 
az előbb elmondott módosításokkal együtt teszem fel szavazásra. (Felolvassa.) 
Aki ezt támogatja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

28/2011. (I.25.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a budakalászi 3567 hrsz.-ú 
ingatlan belterületbe vonásához hozzájárul, amennyiben a 
355/2009. (VII.15.) Kt. határozat alapján 2.435.000,- Ft 
kompenzációs díj az önkormányzat számlájára átutalásra kerül. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kompenzációs díj megérkezését követően 30 napon belül 
kezdeményezze a belterületbe vonást az illetékes hivatalnál, 
amennyiben az ingatlan tulajdonosa a belterületbe vonáshoz 
szükséges összes dokumentumot a saját költségén rendelkezésre 
bocsátja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

9. Javaslat a budakalászi 3006/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolására 
6/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Gyümölcs és a Kálvária utcák közötti telkek 
esetében a telekalakítás révén út céljára leadták a tulajdonosok a 3006/3 hrsz.-ú 
ingatlant. A két kialakult lakóövezeti ingatlan (3006/1 és 3006/2 hrsz.) 
belterületbe csatolásához az önkormányzat korábban hozzájárult, az 
engedélyezési eljárás is lezárult, a változás ingatlan-nyilvántartásba való 
átvezetéséhez azonban szükséges, hogy belterülettel közvetlenül határos legyen. 
Ezért a 3006/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásához is szükséges a testület 
hozzájárulása. 
Kérdezem a bizottság elnökét, hogy akar-e hozzászólni. 
 
Kaltner Károly PTB elnök: A Gyümölcs utcában van egy építési telek, leadták 
az úthoz azt a pár métert, viszont ez külterület maradt, tehát van egy külterület 
az út és a belterületi telek között, ezt vonjuk most belterületbe. 
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Rogán László polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem 
jelentkezik.), felolvasom a határozati javaslatot: (Szavazás.) Aki ezt elfogadja, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

29/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
budakalászi 3006/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásához, és 
felkéri a polgármestert arra, hogy a változás ingatlan-
nyilvántartásba történő átvezetéséről gondoskodjon. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

10.  Javaslat a Tóth Ügyvédi Irodával kötött szerződés felmondására 
8/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az ügyvédi iroda a lakosság részére biztosít 
jogsegélyszolgálatot. Véleményünk szerint ezt a feladatot dr. Krepárt Tamás 
alpolgármester úr jobban el tudja látni, már csak helyismerete miatt is. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint: amennyiben az 
ügyvédi iroda a jövőben térítésmentesen hajlandó ellátni ezt a feladatot, úgy 
helyiséget biztosítunk a részükre. 
Tóth ügyvédnővel személyesen beszéltem, aki nem szeretne ingyen dolgozni az 
önkormányzatnak. Alpolgármester úr a hivatali idejében minden szerdán ellátja 
ezt a jogsegélyszolgálatot, a Tóth Ügyvédi Iroda havonta egyszer látta el, 
úgyhogy reményeink szerint a budakalászi jogsegély iránt érdeklődő lakosaink 
több szolgáltatáshoz tudnak így jutni. 
 
Krunity Péter képviselő: Nem tudom, hogy ez nem összeférhetetlen dolog-e, 
ugyanis előfordulhat, hogy olyan jogügyletben kérnek tanácsot, amivel 
kapcsolatban a tisztelt polgárnak éppen olyan érzése van, hogy az önkormányzat 
ellen indul valamilyen oknál fogva. Abban az esetben Krepárt úr mint 
alpolgármester milyen tanácsot tud adni? 
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Mányai Zoltán képviselő: Az önkormányzat által fizetett ügyvéd sem garancia 
arra, amit ön mond, ugyanúgy valamilyen szinten érdekeltségben áll az 
önkormányzattal, tehát ha ilyen feltétel lenne, akkor ez egyiknél sem állna fenn. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Én is erre szerettem volna utalni, tehát 
elsősorban költséghatékonysági szempontból született ez a javaslat. Az ügyvédi 
irodának egy megbízása van, a megbízóval szemben jogi tevékenységet nem 
fejthet ki. Etikailag is olyan ügyet támogathatunk, ami nem önkormányzat-
ellenes, tehát azért nem fizetünk senkinek pénzt, hogy az önkormányzat ellen 
adjon jogi tanácsokat, vagy az önkormányzat ellen képviseljen bárkit is; ilyen 
szempontból sem összeférhetetlen a dolog, ha én működök közre a jövőben, de 
ez az ügyvédnő számára is egy akadály volt, hiszen az ügyvédi etikai kódex úgy 
fogalmaz, hogy saját ügyfél ellen nem folytathat jogi tevékenységet, tehát ő sem 
volt jogosult az önkormányzat elleni jogi tanácsadásra, az önkormányzat elleni 
peres képviseletre. 
 
Krunity Péter képviselő: Csak egy kérdésem van: a beosztásánál fogva, tehát 
mint alpolgármester vállalhat-e ilyet? 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Feltételezem, hogy nem okiratszerkesztésről van szó, 
hanem szóbeli tanácsadásról, és nem ügyvéd által ellenjegyzett iratokról; az 
alpolgármester úr ügyvédi tevékenységet, mivel felfüggesztette mint 
alpolgármester, természetesen nem folytathat, ez csak egy szóbeli tanácsadás, ha 
ön egy állampolgár ide – egyébként hozzánk is szoktak jönni –, kap egy 
tanácsot, amit vagy megfogad, vagy nem. Amire a képviselő úr gondol, hogy 
ügyvéd által ellenjegyzett okirat szerkesztése, olyat nem vállalhat, hiszen 
szünetelteti az ügyvédi praxisát, tehát beszélgetésről van szó, ellenjegyzett 
okiratokat és beadványokat az aláírásával nem láthat el. 
 
Rogán László polgármester: Beszéltem az ügyvédnővel, és ő is 
jogsegélyszolgálatot látott el, ha olyan ügy volt, amit tovább kellett vinni – 
nagyon kevés ilyen volt –, azt már ellentételezésért a saját praxisában látta el, 
tehát ha képviseletet kellett ellátnia, azt már nem a hivatalban és ingyen tette 
meg, úgyhogy erről nincsen szó. Ő is azt mondta, hogy az esetek 99,9 
százalékában csak jogi tanácsot adott, nem voltak további ügyek. 
Mivel több hozzászólás nincs, felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) 
Szavazás következik. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
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30/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth 
Ügyvédi Irodával (1132 Budapest, Váci út 28.) 2008. október 30-án 
a jogsegélyszolgálat ellátására kötött megbízási szerződést 2011. 
február 1-jén 90 napos határidővel indokolás nélkül felmondja. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés 
felmondására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

11.  Javaslat 2011. évi nyári napközi szervezésére 

 11/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A nyári napközis ellátás szervezése a 
jogszabályok és a felmerült szülői igények alapján elkerülhetetlen. A téli-
szünetben felmért igények alapján a nyári szünet teljes időtartamára szükséges a 
napközis ellátás szervezése település szinten. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság támogatta ennek 
megszervezését, előkészítését, a pénzügyi költségkeret biztosítását a 2011. évi 
költségvetési rendeletben. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Szükség van erre a napközis táborra véleményem 
szerint is, a bizottságok is támogatták. Akinek hozzászólása van, az kérem, 
jelezze. 
 
Tolonics István képviselő: Néhány pedagógusnak az volt az aggálya ezzel 
kapcsolatban, hogy a helyszín talán nem megfelelő, hogy a nyarat is az 
iskolában töltsék a gyerekek, ez nem feltétlenül jó, és az iskolában ha 
munkálatok vannak nyáron, tisztasági festés és a többi, azt akadályozhatja. De a 
nyári napközi ellátás megszervezését természetesen támogatom. 
 
Rogán László polgármester: Az étkezés megszervezéséhez viszont az iskola 
nélkülözhetetlen, és gondolom, ha lesz tisztasági festés, vagy valami, akkor nem 
egyszerre, dömpingszerűen, hanem tantermenként, tehát az iskolából nem 
kellene ezt a napközis tábort elvinni. 
Amennyiben nincs több hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), akkor felolvasom a 
határozati javaslatot: (Felolvassa.) Szavazás következik. (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

31/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat kötelezően ellátandó alapfeladatairól szóló törvényi 
szabályozásnak megfelelően a 2010/2011. tanév nyári szünetére 
2011. június 16-tól 2011. augusztus 31-ig a budakalászi általános 
iskolás korú gyermekek számára nyári napközis tábort szervez. 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári 
napközis tábor szervezéséhez és lebonyolításához a szükséges 
költséget – 3.000.000 Ft-ot – a 2011. évi önkormányzati 
költségvetési rendeletében biztosítja.  

 
Határidő: fedezet biztosítása –  2011. évi költségvetési rendelet  

elfogadása 
szervezés – folyamatos, 
lebonyolítás – a 2010/2011 tanévet követően 

Felelős:      Rogán László polgármester, intézményvezetők 
 
 

12.  2011. Budakalász Éve programsorozat és javaslat annak finanszírozására 

12/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (12. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Egyszeri és 

megismételhetetlen év az idei, soha többet nem lesz 2011. Az egész világ ebben 

az évben rólunk beszél, minket ünnepel, Budakalászt, bármikor, bárki leírja azt a 

dátumot, hogy 2011. Budakalász 2011-es irányítószáma és a 2011. esztendő 

különleges és megismételhetetlen lehetőséget kínál az esztendőt átívelő 

rendezvénysorozat szervezésére, amelyben a civilek, intézmények és az 

önkormányzat közreműködésével kerülhet sor a „Budakalász éve” 

programsorozat megrendezésére.  

A Pénzügyi és Településfejlesztési valamint az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság a programterv megvalósítását támogatva javasolta az ehhez szükséges 

12 MFt összeg biztosítását a 2011. évi költségvetési rendeletben. Ez az összeg 

tartalmazza a nyári városnapi rendezvények költségét is, tehát nem arról szól, 

hogy plusz 5 millió megy oda, a többire meg plusz 12 millió. Kértem a 

hivatalban dolgozó kollegáimat is, hogy ezt az összeget tekintsék egy 
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keretösszegnek, de próbáljanak meg szponzorokat bevonni. Én már el is 

kezdtem ezt a munkát, a visszhang pozitív, úgyhogy bízom benne, hogy 

legalább az egyharmad részére tudunk szponzori pénzt előteremteni, sőt 

elképzelhető, hogy esetleg a felére, de mindenképpen szerepeltetnünk kell ezt az 

összeget a költségvetési rendeletünkben. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, tegyék meg a hozzászólásaikat. (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs hozzászólás, felolvasom a határozati javaslatot: 

(Felolvassa.) Szavazás következik. (Szavazás.) 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

32/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező 2011. Budakalász Éve Program tervezetét 
jóváhagyja, a Polgármesteri Hivatal által megrendezendő 
programok (Majális, Városnapok, Idősek Karácsonya) 
lebonyolításhoz szükséges költséget, 12.000.000,- Ft összeget a 
2011. évi önkormányzati költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: 2011. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

 
13.  Javaslat 2011. Budakalász Évében nemzeti zászló ajándékozására 

13/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (13. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A 2004. évben az önkormányzat már 
ajándékozott nemzeti zászlót a budakalászi ingatlanok tulajdonosainak. 2011. 
évben, Budakalász évében, a település arculata, a város fellobogózása érdekében 
ismét nemzeti zászló ajándékozását javaslom. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
támogatta a projekt megvalósítását. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A 2004. évi adományozás sikeres volt és beváltotta a 

hozzá fűzött reményeket, már abban az évben sokkal több fellobogózott utcát, 

házat lehetett látni Budakalászon. Azóta eltelt két esztendő, és ezek a zászlók 
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nem túl tartósak, sajnos két-három év alatt tönkremennek, ezért azt gondoltuk, 

hogy támogassuk ezzel Budakalász polgárait. Természetesen nem arról van szó, 

hogy minden ingatlant támogatnánk, mert akkor ez a szám sokkal nagyobb lenne 

- Budakalászon körülbelül 3500 ingatlan van -; ahol lépcsőház van, oda csak 

lépcsőházanként kerül egy-egy zászló. 

 

Kaltner Károly képviselő: 2004-ben 1650 zászló került megvásárlásra. A 

2004-es ár működik most is, ugyanazon az áron tudunk hozzájutni a zászlókhoz. 

 

Rogán László polgármester: Ha nincs több hozzászólás (Senki sem 

jelentkezik.), felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) Szavazás 

következik. (Szavazás.) 

 

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

33/2011.(I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„2011. Budakalász Éve” alakalmából belterületi ingatlanonként 1 
nemzeti zászló és Budakalász Emlékkártya adományozását. A 60 x 
90 cm, rúddal ellátott, címeres nemzeti lobogó elkészítéséhez 
szükséges 2.660.000 Ft költséget a 2011. évi önkormányzati 
költségvetési rendeletében biztosítja.  
 

Határidő: 2011. augusztus 1. 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

14. Javaslat a 2010. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló tájékoztató elfogadására. 
15/2011.(I.25.) számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (14. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: 2010. december hónapban áttekintettük a 

pályázati lehetőségeket. Az előterjesztés erről szól. A bizottságok megtárgyalták 

és a határozati javaslatot elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. 

Amennyiben nincs hozzászólás, javaslat (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a 

határozati javaslatot: (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)  
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A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

34/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 

december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
15.  Beszámoló az állattartási és közterület foglalási ügyekben Polgármesterre 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
17/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (15. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Az előterjesztés részletesen kidolgozva 

tartalmazza a Polgármester állattartási és közterület foglalási ügyekkel 

kapcsolatos, átruházott hatáskörben hozott döntéseit. 

Hozzászólása, javaslata van-e bárkinek? (Nincs jelentkező.) Nem érkezett. 

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

(Szavazás.) 

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

35/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete állattartási és 
közterület foglalási ügyekben a Polgármesterre átruházott 
hatáskörben 2010. évben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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16.  Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési (Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi, valamint Pénzügyi és Vagyonhasznosítási) Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

16/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (16. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság (korábban Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi, valamint Pénzügyi és Vagyonhasznosítási bizottságok) 

átruházott hatáskörben hozott döntéseit, valamint a döntések kapcsán tett 

további lépéseket. 

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy tegyék meg a hozzászólásaikat. (Senki 

sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot: 

(Felolvassa.) Szavazás következik. (Szavazás.) 

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

36/2011.(I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési (Településfejlesztési és Környezetvédelmi, 
valamint Pénzügyi és vagyonhasznosítási) Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott 2010. évi döntéseiről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

17.  Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről  
23/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (17. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A beszámoló a polgármesterre átruházott 

szociális és gyermekvédelmi feladatok körében hozott döntésekről szól. 

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akinek javaslata, hozzászólása van, az 

tegye meg. (Nincs jelentkező.) Nem érkezett. Felolvasom a határozati javaslatot: 

(Felolvassa.) Szavazás következik. (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

37/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörökben hozott 2010. 
évi döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 

 

 

18.  Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

24/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (18. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A beszámoló a Népjóléti Bizottságra átruházott 

szociális és gyermekvédelmi feladatok körében hozott döntésekről szól. 

Hozzászólás, javaslat nem érkezett. Felolvasom a határozati javaslatot: 

(Felolvassa.) Szavazás következik. (Szavazás.) 

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

38/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott 2010. évi döntéseiről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 

 

 

19. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2010. évi átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről 
21/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (19. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: A beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottságra átruházott feladatok körében hozott döntésekről szól. 

Van-e bárkinek észrevétele, javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

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

(Szavazás.) 

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

39/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság 2010. évben átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 

 

20.  Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
26/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (20. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A beszámoló tartalmazza a Képviselő-testület 

nyilvános ülésen hozott határozatait és az azokról szóló rövid beszámolót az 

alakuló üléstől 2010. november végéig.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, tegyék meg hozzászólásaikat, javaslataikat. 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot: 

(Felolvassa.) Szavazás következik. (Szavazás.) 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

40/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános 
ülésen 2010. október 14-től 2010. november 23-ig elfogadott lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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21. Tájékoztató a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásának (DPÖTKT) 2009/2010. évi kulturális tevékenységéről, 
előzetes tájékoztató a 2011. évi tervezett kistérségi kulturális 
programokról és támogatás ezek megvalósításához 
18/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (21. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési valamint az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta a kistérségi 2009-2010.évi 

kulturális tevékenységről szóló beszámolót, valamint a kistérség 2011. évi 

kulturális rendezvénytervét. A múlt évről szóló beszámoló elfogadását, a 

2011.évi programok megvalósításhoz igényelt 570 eFt finanszírozását mindkét 

bizottság támogatta. 

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akinek hozzászólása van, az most tegye 

meg. (Senki sem jelentkezik.) Nincs hozzászólás. Felolvasom a határozati 

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

 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

41/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás 
(DPÖTKT) 2011. évi kulturális programtervezetének 
megvalósítását támogatja, amelynek megvalósításához a 
Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás 
által a lakosságszám arányosan megállapított települési 
hozzájárulást - 570.000 Ft összeget - az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletében a kistérségi hozzájárulás (lakosságszám 
x 1000 Ft) összegén felül biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 

 

Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! A zárt napirendi 

pontokkal fogjuk folytatni az ülésünket. Előtte akik jegyző asszonynál jelezték 
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napirend előtti hozzászólási szándékukat, azok kérem, tegyék meg a 

hozzászólásukat. 

 

Krunity Péter képviselő: A Damjanich utca 26. szám után, a volt 
kastélyépületnél egy nagyon nagy fa belülről, a telekről belóg az út fölé, elfedi 
az egyik sávot, napok kérdése, hogy be fog dőlni. 
 
Rogán László polgármester: Fel fogjuk szólítani a tulajdonost. 
 
Krunity Péter képviselő: A másik a Pacsirta utca, amit már többször 
említettem. Homor úr többször elmondta, hogy megnézette. Én nem tudom, 
hogy mit nézetett meg, mert változatlanul bugyog föl a víz az útból. Nem tartom 
kizártnak, hogy az egy forrás, de akkor is valamit kellene vele kezdeni, mert az 
út közepén bugyog föl és folyik végig lefelé, a Kőbányai út felé a víz, állandó 
utánpótlása van, legalább fél éve. 
Az ELMŰ oszlopáthelyezéseket végzett az Iskola utcában, illetve a Szerb 
Templom mellett. Nem tudom, hogy gondolják – Rogán úrral beszéltem is 
telefonon erről –, hogy értesítést nem kaptak a tulajdonosok, és olyan is 
előfordult, hogy rosszul kötötték vissza, mire a tulaj vidéki útjáról hazatért 
másnap, a mélyhűtő ládája folyt, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy kuka. 
Amit ott hagytak maguk után az Iskola utcában, illetve a Szerb Templom új 
kerítése mellett, az úgy föl van szántva, mint egy mélyszántás, és ott hagytak 
mindenféle szemetet helyrehozatlanul, földkupacokat is. 
A Kereszt utcában és a Sportcsarnoknál gallyazást végeztek a hálózat miatt – a 
gallyak a mai napig ott vannak, körülbelül három-négy hete.  
A szeméttel kapcsolatban többen megállítottak, hogy az Omszk tó környéke is 
rendesen tele van szeméttel, és nincs, aki összeszedje. Mintha nem lenne most 
gazdája. A patakra is a Sport utcánál nagyon oda kellene figyelni, mert ott szinte 
már egy gát alakult ki, tehát áll a víz benne, vagy nehezen folyik tovább. Ez nem 
tesz jót a patakgát szerkezetének, mert ha áll ott a víz, akkor az csak ázik, nem 
használ neki. 
Az Iskola utca-Damjanich utca sarok ingatlan, ahol a Damjanich-dombormű is 
van, az önkormányzat annak idején kötött egy megállapodást a tulajdonosokkal, 
hogy valamilyen nagyságrendű területet leadnak az ingatlanjukból a 
beláthatóság miatt, vagy teljesen mindegy, milyen oknál fogva - ők megkerestek 
engem, hogy ilyen egyezség van állítólag közöttük meg az önkormányzat között 
-, és ennek fejében az a támfal meg lesz csinálva. Egy része meg is van csinálva, 
csak ott, ahogy a Damjanich utcán megyünk fölfelé, a következő szomszédig 
kellene megcsinálni, de nincs kész, abbahagyták, a lebontott rész lábakon alá 
van dúcolva; ha nem tudják befejezni, az előbb-utóbb be fog dőlni. Erre az 
önkormányzat tudomásom szerint tervet is csináltatott. Nem tudom, hogy ennek 
mi a befejezési módja, ebben kérek segítséget. 
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A Kábel TV egyre rosszabb, a képújság szinte kezelhetetlen, különböző 
hieroglifák tömkelege jelenik meg benne. Nem tudom, megvan-e már az új 
ügyvezető, de ebben feltétlenül lépni kell. 
Az előző testület idején volt egy úttervezési csomag, amiben benne volt a 
Kálvária út is. Úgy hallottam, hogy ez kikerült a csomagból, a Felsővár utcával 
együtt. Ha igen, akkor azt szeretném tudni, hogy miért. A Kálváriára különösen 
felhívom a figyelmet, mert ott baleset is volt emiatt, ezért nagyon kellene vele 
foglalkozni. 
 
Rogán László polgármester: A fát majd a hivatallal megnézetjük, hogy hol 
van. 
A Pacsirta utcában én is tudok a forrásról, már váltottam e-maileket a 
tulajdonossal is, illetve az ott lakók egy részével, és úgy tudom, Homor úr és 
Kaltner úr is voltak már kinn. Mielőtt azt az utcát felújítjuk, úgyis kezdenünk 
kell valamit azzal a vízfolyással. 
Az ELMŰ-oszlopokról tudok, és a hivatal fel fogja szólítani, hogy csináljon 
maga után rendet. A fákat, amiket levágtak, még nem vitték el, mert az ELMŰ 
nemsokára géppel bedarálja ezeket az egész város területén, ezért vannak ott 
hagyva. Ezt már észrevételeztem Homor úrnak is, és azt az információt kaptam 
tőle, hogy megvárják, amíg végeznek a város területén a gallyazással, azután 
bedarálják a gallyakat, és utána fogják elvinni. 
A támfalról nem tudok, de meg fogjuk nézni a hivatalban, hogy milyen anyag 
van ezzel kapcsolatban. 
A Kábel Televíziónak valóban van új ügyvezetője, kértünk is tőle árajánlatot, 
meg a kisebbségi tulajdonostól is arra, hogy mennyibe kerülne ennek a 
rendszernek legalább olyan szinten való korszerűsítése, ami nézhetővé tenné és 
megállítaná ezt az óriási fluktuációt, csökkenést, ami az előfizetőinek számában 
most tapasztalható. Durván 45-60 millió körüli összegre tesszük azt a 
beruházást, amivel nagyjából szinten tartható; nem HD minőségről beszélek, és 
nem különböző fejlesztésekről, csak szinten tartásról. Most naponta körülbelül 
nyolcan-tízen hagyják el a kábeltelevízió társaságunkat, lassan már 1800 alatt 
vagyunk az előfizetők számát tekintve, ami nem is olyan régen jóval 2000 fölött 
volt. A testületnek stratégiai döntést kell hozni, hogy mi legyen a kábeltelevíziós 
cégünkkel, mert az az éves szinten befizetett profit már minden évben 2-3 millió 
forinttal csökken a Kábel TV Kft. által hozzánk befizetett összeg. Most fog 
elkészülni a zárszámadásával az új ügyvezető, és már jelezte, hogy van egy 
látványos csökkenés a profit tekintetében is. El kell döntenünk, hogy mit tudunk 
csinálni a cégünkkel. Több verzió van, elkezdtünk tárgyalni vele is, a kisebbségi 
tulajdonossal is, a testület elé fogunk jönni azokkal a tervekkel, amiket ki tudunk 
ebből hozni. Az a cél, hogy megállítsuk a Kábel Televízió Kft. tönkremenetelét, 
mert ez nem megoldás - ugyanakkor az emberek egyre jobb készülékekkel 
rendelkeznek, mindenki veszi az LCD, plazmatelevíziókat, és szemcsés adást 
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nem akarnak nézni, ezért össze-vissza megy mindenki, ahova tud -, de nem lehet 
célunk, hogy továbbra is így maradjon.  
Úgyhogy köszönöm a felvetést, Péter – egyébként mi ezzel már foglalkozunk, 
csak nincs még olyan állapotban, hogy a testület elé hozzuk, mert addig nincs 
miről beszélni, amíg konkrétumokkal nem tudunk jönni. Amit elmondtál, azt 
természetesen felírtuk, és a többire is érkezik majd a válasz. 
 
A szemét ügyre visszatérve a bizottsági ülésen is elhangzott, és itt is szeretném 
elmondani, hogy az a tavalyi közmunkás- és közcélú foglalkoztatott 
állományunk, ami rendelkezésünkre állt, úgy néz ki, hogy egyelőre 6 fő a tavaly 
decemberi 30-hoz képest. Most kiírtak egy pályázatot, amin nyertünk ugyan, de 
sajnos olyan a feltétel, hogy 14 fő foglalkoztatására van lehetőség 4 órában, 3 
hónapon keresztül, és ezt háromszor lehet megújítani, különböző állományú 
társasággal, ugyanazokat nem lehet még egyszer foglalkoztatni. Meg kell 
találnunk azokat a személyeket, azt a háromszor 14 főt 4 órában, akik ezt a 
munkát nekünk el fogják vállalni. Ha nem vállalják el, akkor kiesnek mindenféle 
szociális ellátásból. 
Nagyon nehéz a helyzetünk, nem szeretnénk, hogy a város elszemetesedjen - 
amikor a hó elolvad, akkor látszik a sok szemét, ami télen felgyűlt -, és 
amennyiben nem tudjuk megoldani ezzel a 14 közcélú foglalkoztatottal a város 
tisztán tartását, úgy a költségvetésünkben kell szerepeltetni olyan összeget, ami 
elegendő lesz ahhoz, hogy a város tiszta maradhasson. 
 
Balogh Csaba képviselő: A tavalyi esztendőben készült el a Rózsa utca és a 
Kovács Lajos utca, a Kovács Lajos utcán a tél már rajta hagyta a nyomait, a 
fekvőrendőr környékén felmarta az aszfaltot a hideg, több helyen van már 
parányi kátyúképződés. A médiumokat kerestem fel, a két televízió 
Budakalászon ezt közhírré teszi. Kíváncsi lennék arra, hogy mikor tudjuk a 
garanciális igényünket érvényesíteni az útépítőknél – feltételezem, hogy ez 
valamikor tavasszal megtörténhet.  
A Majdán patakot kísérő gáton végigmentem a Cora felé biciklivel – visszafelé a 
sötétben csak fél méterre lehet látni. A „közvilágítás fejlesztése” sorban milyen 
összeget tudnánk hozzárendelni, hogy oda két-három világítótest 
fölkerülhessen? 
A harmadik kérdésem: mi lesz a Kolónia utca útfelszínének a sorsa? Jelenleg be 
van fagyva, de fel fog olvadni, és tócsák lesznek ott. A murvaszórás 
valószínűleg már nem segít. Milyen lehetőséget tudnánk találni, hogy ott valami 
szilárd útfelületet kapjunk? Ha valaki ott nagyobb sebességgel megy el, az 
beteríti valakinek az ablakát, a bejárati ajtaját, stb. 
 
Rogán László polgármester: Erre öt év garancia van. Tavasszal ez, amikor 
úgyis szeretnénk fekvőrendőrt elhelyezni a Zrínyi utcába és a Rózsa utcába, meg 
fog történni; most, mínusz 10 fokban nem lehet dolgozni. Ezt mondhatom a 
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Kolónia utcára és a Gerinc utcára is; a Berdóban is végeztünk munkákat az 
elmúlt három-négy napban, de az idő most megint hidegebbre fordult. 
A gát közvilágítása: majd amikor tervezzük a költségvetésünket, és lesznek 
igények, látjuk, milyen lesz a költségvetési helyzetünk, biztos vagyok benne, 
hogy igenis beteszünk jó pár millió forintot közvilágításra, mint ahogy eddig 
minden évben. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A Gerinc utcát szerettem volna kérdezni, de 
polgármester úr jelezte, hogy jó időben egy gép egyenesbe hozza. 
A másik: ha jön ez a „csodagép” az ELMŰ-től, érdemes megfontolni, hogy a 
Szentistvántelepi Iskolához is leküldjék, ahol kivágták most a fát, illetve az 
önkormányzatnak esetleg saját beruházásban egy ilyen, nagyobb teljesítményű 
gépet venni, és akkor az éves szinten a zöldhulladék-gyűjtést meg tudná 
támogatni. Ha jön a garanciális javítása a Kossuth Lajos utcának, mivel a 
Felsővár utcában van egy-két olyan kátyú, amit biztos, hogy meleg aszfalttal 
kell borítani, és folyamatosan törik le az út széle, érdemes lenne valamiféle 
árukapcsolást akkor létrehozni. 
 
Rogán László polgármester: A Szentistvántelepi Iskolából elviszik Szávai úrék 
az összes fát, ezzel is a rászorultakat fogjuk támogatni. 
Mivel a Kaláz Kft. bizonyos dolgait átvette az önkormányzat, sok tekintetben 
beleértve a zöldfelület kezelését is, ezért elképzelhető, hogy egy céggel kötnünk 
kell egy olyan szerződést, ami téli-nyári városfenntartásra is vonatkozhat. Isépy 
úr jelezte, hogy beszerzett egy nagy teljesítményű darálógépet, amit majd 
elviszünk a Szentistvántelepi Iskolához. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Többször jeleztem az önkormányzat felé, hogy 
nagyon sok lakó felhív a Tanító utcából, hogy a Sport Büfé Vendéglőben, ahol 
szombatonként diszkó van, 10 óra után is olyan hangereje van a zenének, hogy 
nem tudnak tőle aludni. Én nem a fiatalok szórakozását akarom 
megakadályozni, mert ezt valahogy meg kell oldani, de el kell érni azt, hogy az 
ott lakóknak is meglegyen valamilyen szinten a nyugalma. Sokan arra 
panaszkodnak, hogy a fiatalok hazafelé, amikor végigmennek a Tanító utcán, 
ordítoznak hajnalban. 
A Wesselényi utcában van két nagyobb kátyú, amire még szeretném felhívni a 
figyelmet, a lakópark felőli részen. 
Amit képviselőtársam felvetett, én akkor is támogattam, most is támogatom, 
hogy legyen valamilyen szintű világítás a gáton. 
 
Rogán László polgármester: Erre most a választ meg is adtuk, tavasszal 
kátyúzás lesz mindenképpen. 
Az egy nagyon akut kérdés, amit Zoltán feszeget, és a lakótársakat is nagyon 
érdekelheti, hogy mit tudunk kezdeni a szórakozóhelyeinkkel, a fiataljainkkal. A 
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kamasz gyerekek nem tudnak hova elmenni a barátaikkal, mert 11-kor bezár 
minden, annak tükrében, hogy történt ez a tragédia bent a városban. 
Elképzelhető, hogy ha a Hársfa Borkert előtt levő rész birtokon belülre kerül, az 
lehet egy megoldás, mivel ott igazán zajterhelés nem volt, a hegy felfogta. Ezzel 
foglalkoznunk kell, mert ez egy tízezer lakosú település, ahol esténként megáll 
az élet; ami lehet, hogy nagyon jó sok tekintetben, ugyanakkor a város 
polgárainak egy része igényel valamilyen szintű szórakozást; nagyon vékony 
határon mozgunk, hogy hogyan tudjuk megoldani, hogy a pihenés lehetősége is 
megmaradjon, és az a jogos igény is teljesüljön. Úgyhogy köszönöm a felvetést, 
fogunk ezzel foglalkozni. 
 
Tolonics István képviselő: A Pacsirta utcában egy komoly geológiai probléma, 
és a lakosokkal együtt lehet megoldani, minden pincébe befolyik a víz. 
A Budai úton a Schieszl Vendéglővel szemben keletkezett jó néhány hete egy 
kátyú, a padkánál az út beszakadt, szerencsére Szávai úrék nagyon gyorsan 
elhelyeztek ott egy figyelmeztető táblát. Tudom, hogy a Budai út nem a mi 
kezelésünkben van, de ezt minél előbb jelezzük – szerintem tudnak is róla, mert 
oda került aztán még egy tábla, és azt szerintem ők helyezték ki. 
A Jókai utcában a vízelvezetésről ne feledkezzünk meg. 
Jó hír, hogy a január 18-ai népjóléti bizottsági ülésre elfogadta az egyik 
fogorvosnőnk, Szlovák Ida a meghívásunkat, és beszélgettünk egy kicsit a 
fogorvosi rendelő körüli anomáliákról – túlzott várakozási idő és egyéb 
problémák –, ami a közmeghallgatáson is elhangzott, és még a következő 
bizottsági ülés előtt mindkét fogorvossal leülünk néhányan a bizottságból, amely 
megbeszélésen mást is szívese látunk. Biztos vagyok benne, hogy a fogorvosi 
rendelő körül hamarosan pozitív változás lesz. 
 
Kaltner Károly képviselő: Péternek válaszolva a szeméttel kapcsolatban annyit 
hozzáfűznék, hogy a napokban voltunk kinn a Szegély utcában, mert arra is 
felhívták a figyelmünket, és azóta már jött is egy köszönő telefon, hogy nagyon 
hálásak, hogy rendeztük azt a területet - odafigyelünk rá. 
A Kálvária utca és több út is kijött ezekből a tervekből, többek között a Klisovác 
utca. Ez azért történt, mert a NIF III. ütemébe beraktuk a Klisovác utcát, nyilván 
a Kőbányai úttal együtt, tehát megvalósul a felújításuk. A Kálvária utca azért 
került ki ebből a csomagból, mert teljesen külön akarjuk kezelni, mivel ahhoz, 
hogy normálisan meg legyen végre csinálva, érint magánterületeket, lehet, hogy 
esetleg kisajátítások történnek, támfalakat kell építeni, tehát olyan költség, hogy 
nem vonjuk össze a másik 12 úttal. De ez prioritást élvez, sőt a legelső helyen 
van, kiemelten. 
A Berdó útjait is együtt vesszük, tehát a Gerinc utca, a Gyümölcs utca, amikor a 
közművek kialakulnak, a mérnökkel már felvettük a kapcsolatot, tehát 
folyamatban van, a terv már teljesen készen van, tudunk pályázni. 
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Rogán László polgármester: A talajvíz-, belvízelvezetés kapcsán szeretném 

elmondani - Budakalászon el kellett rendelnünk az első fokú árvízvédelmi 

készültséget is, amit csak négy napig tartottunk fenn, mert nem érintett olyan 

ingatlanokat, amelyek máskor veszélyben lettek volna -, hogy az első fokú 

belvízvédelmi készültség nagyon sokáig volt elrendelve Budakalászon, mert 

akut kérdésről van szó ugyanúgy a Szentistvántelepen a Jókai utca, mint a Sas 

utca és a Sólyom utca környékén. Mindenkit szeretnék megnyugtatni abban a 

tekintetben, hogy Budakalászon most a legeslegfontosabb dolgunk a 

vízelvezetés megoldása valamilyen szinten. Kértem a hivatalt, hogy segítsenek, 

mert a vízelvezető árkaink tisztítását nagyon fontos lesz betervezni a 

költségvetésbe, mivel ezek az árkok áznak, és még egy ilyen telet nem hiszem, 

hogy ki fognak bírni, a város bármely részén. 

A talajterhelés kapcsán a víz betört – lehet, hogy kivitelezési hiba folytán – a 

szennyvízhálózatunkba is, ezáltal a Széchenyi utca végén a szennyvízszivattyú 

nem bírta a terhelést, mert nemcsak szennyvizet továbbít a nyomott rendszeren, 

hanem talajvizet is. Ráadásul sok lakótársunk már nem tud mit csinálni, 

beszívatják a pincékben levő vizet a csatornahálózatba, ezáltal teljesen megtelt a 

csatornahálózat, és sok helyen már visszajött a szennyvíz. Kérek mindenkit, 

hogy inkább álljon 5-10 centi víz a pincében, minthogy a szennyvíz visszajöjjön, 

mert az sokkal nagyobb problémákat fog okozni. Bízunk benne, hogy ha jön a 

tavasz és a vegetációs időszak beindul, akkor a gyökerek rengeteg vizet fognak 

felszívni, plusz a szél és a nap szárító hatása következtében a pincék ki fognak 

száradni. 

Megrendeltünk egy geodéziai felmérést egész Budakalász területére, ami a 

felszín alatti vizeket feltérképezi, hogy hogyan tudunk beavatkozni. Próbáljuk a 

Zrínyi utcai árkot levezetni a Dunába olyan rendszerben, hogy ne szikkadjon el 

a víz, mert semmi értelme keringtetni, hogy csak a pórusokat szívjuk; tudja 

mindenki, akinek van saját kútja, hogy ha egy kutat sokat szívnak, az mindig 

bővizű lesz, míg ha hagyják, akkor előbb-utóbb eliszaposodik. Nem célunk az, 

hogy keringtessük a vizet, a célunk az, hogy elvezessük. Nagyon kérem a 

hivatalt, kollegáimat, képviselőtársaimat, mindenkit, hogy segítsen ebben. 

Gondolom, képviselőtársaimhoz is mennek az emberek, hogy víz áll a pincében, 

oldjuk meg, kaptam több tucat e-mailt, próbálok rájuk válaszolni. Próbáljuk 

megoldani ezt a kérdést, mindenkitől türelmet kérek. Tudom, hogy ha a 

pincében áll a víz, akkor nincs türelem, nagyon gyenge már ez a cérnaszál, és 

elszakadhat, de higgyék el, hogy tesszük a dolgunkat.  
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Pár gondolatot szeretnék önökkel megosztani azzal kapcsolatban, hogy mi 

történt az elmúlt időszakban: 

 December 16-án tartottunk egy nagyon jól sikerült hivatali karácsonyt; 

bízom benne, hogy ez ezentúl is működni fog. 

 Meghívást kaptam a Nőtagozat karácsonyi ünnepségére, amelyen részt 

vettem. 

 December 17-én tartotta az önkormányzat a Szent Erzsébet Alapítvánnyal 

karöltve az Idősek Karácsonyát. 

 December 23-án volt a Falukarácsony. 

 Január 6-án Gágány úr járt nálunk, a Promontorbor képviseletében; ott 

vagyunk olyan közös területen a Hársfa Borkert tekintetében, hogy az 

épület már a mienk, de hogy meg tudjuk közelíteni – szolgalmi jogunk 

van –, a HÉSZ kapcsán kell még döntéseket hoznunk. 

 A Körics pályázatíró cég járt nálunk, mivel feléjük is van még 

elmaradásunk az óvoda 95 millió forintja kapcsán. 

 A Kalász Suli tartott január 7-én újévi koncertet, amelyen részt vettünk, és 

jól sikerült. 

 Január 10-én itt, ebben a tárgyalóteremben volt egy HÉSZ-egyeztetés, 

amelyen elég sok képviselőtársam itt tudott lenni – örülök is neki, hogy itt 

voltak – elég széles körű tájékoztatást kaptunk. 

 Örömteli kötelességemnek kellett eleget tennem január hónapban már 

háromszor is, a szép korúak köszöntésének; Orbán Viktor miniszterelnök 

úr által küldött oklevelet vittem ki már több családnak, Kiss néninek, 

Sitkovics néninek az elmúlt hetekben, akik betöltötték a 90. életévüket, és 

hál’ istennek jó egészségnek örvendenek. 

 Elek Péter úr járt nálunk, a Luppa Egyesület elnöke, akivel jó hangulatú 

beszélgetést folytattunk - tudták, hogy jön a Duna, tudták, hogy hozzájuk 

bemegy, ők ezzel együtt élnek -; arról beszélgettünk, hogy miben tudunk 

egymásnak segíteni; az önkormányzat úgy támogatja őket, hogy a helyi 

adóbevételüket nem vesszük el tőlük, sőt ki is egészítjük. A védett 

platánsorról is beszéltünk, hogy ha esetleg megint kell támogatni, akkor 

természetesen az önkormányzat, mint ahogy eddig is, támogatja. 

 Január 17-én Gerstenkorn András járt nálunk – őt kértük fel a geodéziai 

felmérés elvégzésére Budakalász tekintetében a felszín alatti vizekkel 

kapcsolatban; el fog kezdődni ez a munka. Elképzelhető, hogy fogjuk 

kérni Budakalász lakosságát, segítsen olyan tekintetben, hogy aki 

rendelkezik ásott kúttal – hozzáteszem, nem valamilyen regisztrációról 
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van szó, eszünkbe sem jut –, megtudhassuk, hogy a kút milyen vízállást 

mutat; nagyon fontos lenne, hogy be tudjunk jutni bizonyos ingatlanokra, 

hogy össze tudjuk vetni Budakalász területén a felszín alatti vizek 

állapotát, nagyságát. 

 Január 18-án az alpolgármesterekkel Szerbiában, Adán jártunk, 

megismerkedtünk az adai önkormányzat vezetésével. 

 Január 21-én Siklósi József építész kiállításán vettünk részt. Nagyon jól 

sikerült kiállítás, február hónapban még megtekinthető a Fabro Házban. 

 Január 24-én dr. Szelíd Zsolt járt nálunk az epidemiológiai szűrés 

ügyében. A hivataltól azt kérték, hogy a reprezentatív mintához tudjunk 

nekik segítséget adni. Még ezen a héten megkapják az információkat, és 

záros határidőn belül, márciusig megtörténhetnek a felmérések. Kérek 

minden budakalászi polgárt, hogy akihez becsöngetnek megbízólevéllel 

ellátott kérdezőbiztosok, az én általam tett, nem fénymásolt aláírással 

mehetnek csak, segítsék a munkájukat; rólunk van szó, arról van szó, 

hogy minden felnőtt budakalászi polgárt szeretnénk szív- és koszorúér 

tekintetében megszűrni. 

 Szeretnék mondani egy olyan hírt, ami valószínűleg a régebbi - pláne a 

nemzeti fórumos - képviselőtársaimnak nem újdonság: jelentkezett nálunk 

egy befektető a Lenfonó gyár területével kapcsolatban, az a csoport, 

amelyik már Parlagi urat is megkereste; úgy látszik, nem riasztotta el őket 

az, hogy történt egy választás Budakalászon. Megismerkedtünk 

egymással, nagyjából elmondták az elképzeléseiket; kiderült, hogy a 

Lenfonó gyár tekintetében történt már egy közel egymilliárdos 

értékbecslés - szerintem Németh Antal tudja, miről beszélek, ő biztos 

jobban képben van, mint a többi képviselőtársam -; mindenféleképpen fel 

kell venni velük a kapcsolatot, mert Budakalásznak egy olyan 

tőkeinjekciót jelenthet, ha meg tudunk velük állapodni, mint ami 1996-

ban a Cora megjelenése volt; onnan datálódik, hogy „bezzeg Budakalász”, 

az intézményeink fejlesztése akkor indult el igazán. Ha ezzel a 

befektetőcsoporttal sikerül megállapodni – természetesen a miáltalunk és 

a HÉSZ által meghatározott paraméterek között –, és ezt a testület majd el 

tudja fogadni, akkor bármi olyan pénzt, amit Budakalász javára tudunk 

fordítani, beviszünk ebbe a rendszerbe. Most igazából nincs miről 

beszámolnom, amikor lesz konkrétum, akkor természetesen be fogok 

számolni a képviselőknek, és minden olyan horderejű kérdés, ami testületi 

döntést igényel, elénk fog kerülni; most csak jelezni szerettem volna, 
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hogy az a befektető csoport, aki önökkel is tárgyalt, újra megjelent 

nálunk. 

 

 

A nyílt ülés végéhez érkeztünk, zárt ülés keretében folytatjuk a Képviselő-

testület munkáját, tíz perc szünet után. 

 

 
(A nyilvános ülés végének időpontja: 20 óra 25 perc. 

Szünet: 20.25-20.35 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
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