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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 1/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. január 25-én (kedden) 16 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 
 

 
1/2011.(I.25.) önkormányzati rendelet 

Az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
22/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 

 
 
1/2011. (I.25.) Kt. határozat 

I. Javaslat az Omszk Park és környéke hatásvizsgálatának elkészíttetése, 
valamint II. Javaslat a szennyvíztisztító megépíthetősége érdekében 
Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 
szóló rendelet módosítására 

 
2/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
részeként a KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú (Hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése) pályázati konstrukcióban Budakalász területén 
megvalósítandó létesítmények módosítására 

 
3/2011. (I.25.) Kt. határozat 

Javaslat Dömös Község a Társuláshoz való csatlakozásának 
jóváhagyására 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 1/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. január 25-én (kedden) 16 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

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

 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    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. I. Javaslat az Omszk Park és környéke hatásvizsgálatának elkészíttetése, 
valamint II. Javaslat a szennyvíztisztító megépíthetősége érdekében 
Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 
szóló rendelet módosítására 

 27/2011.(I.25.) számú előterjesztés 
 Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

2. I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer részeként a KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú 
(Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése) pályázati konstrukcióban 
Budakalász területén megvalósítandó létesítmények módosítására 
II. Javaslat Dömös Község a Társuláshoz való csatlakozásának 
jóváhagyására 
29/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák 

működésének 2011/2012. évre vonatkozó stratégiájának kidolgozására 

22/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat a budakalászi Fürj utca 4. szám alatt található gazdasági épület 

értékesítésére (Zárt ülésen tárgyalható) 

28/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(A rendkívüli ülés kezdetének időpontja: 17 óra 18 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a 
tisztelt televíziónézőket és megjelent vendégeinket.  
Megállapítom, hogy a testület 10 fővel határozatképes, a rendkívüli testületi 
ülésünket ezennel megnyitom. 
Négy napirendi pontot terjesztettünk önök elé, ezek közül a 3. számút most 
visszavonom, így kettő nyilvános és egy zárt napirendi pontot fogunk tárgyalni. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A mai napon a szavazás még géppel és kézzel 
történik. Aki a napirendet elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a testület 10 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. I. Javaslat az Omszk Park és környéke hatásvizsgálatának elkészíttetése, 
valamint II. Javaslat a szennyvíztisztító megépíthetősége érdekében 
Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 
szóló rendelet módosítására 

 27/2011.(I.25.) számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottság ezt a 
napirendi pontot nagyon alaposan kitárgyalta, és módosító indítványt tett. 
Jegyző asszonyt kérem, hogy a módosító indítványt olvassa fel, utána pedig 
akinek hozzászólása van, az megteheti. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság módosító indítványa arra irányul, hogy mind a 
szennyvíztisztítóra, mind az Omszk parkra és környékére ne Helyi Építési 
Szabályzat és hatástanulmány, hanem egy rész HÉSZ készüljön. 
A tematika szerint először a rendeletünket kell megalkotni ahhoz, hogy fedezetet 
tudjunk biztosítani erre. 
Olvasom, hogy hogy szólna a módosítás: Az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a Képviselő-testület a 
Helyi Építési Szabályzat módosítására nem 2,5 millió forint összeget, hanem 5 
millió forint összeget különít el. A döntést átruházott jogkörben a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. 
A (6) bekezdés így okafogyottá vált, kihagyásra kerül, a záró rendelkezés 
ugyanúgy marad. 
 
A határozati javaslat pedig a következőképpen szól: „Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletében a Helyi Építési Szabályzat módosítására 
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elkülönített keret felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá. A 
szennyvíztisztító tervezett helyére vonatkozó szabályozási előírások 
felülvizsgálata, továbbá az Omszk park és környékére vonatkozó szabályozási 
előírások felülvizsgálata. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert legalább három ajánlat 
bekérésére, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot pedig a 
legelőnyösebb szerződéses partner ajánlattevő kiválasztására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság döntése alapján a kiválasztott ajánlattevővel kösse 
meg a szerződést. 
A Képviselő-testület a szabályozási tervek elkészítésére legfeljebb bruttó 5 
millió forint összeget a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletében 
elkülönítetten biztosít. 
Felelős: polgármester, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Határidő: árajánlat bekérésére: azonnal” 
 
Először a rendeletalkotásról kell szavaznia a testületnek. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A HÉSZ módosításával kapcsolatban én nagyon 
soknak tartom az 5 millió forint összeget. A megbízottak csináltak egy HÉSZ-t – 
nem tudom most már pontosan, milyen összegért –, de azt nem tudtuk elfogadni; 
voltak benne hibák, voltak benne olyan kérdések, amik később merültek fel, de 
mindenképpen olyan, ami az elfogadását késlelteti. Én elismerem, hogy a 
késlekedés többletköltséggel jár, de mind a szennyvíztisztító, mind az Omszk 
park témája már volt a HÉSZ-készítők előtt. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Egy pontosítást kérnék, ha úgy látja a testület. Az 
„Omszk park és környéke” eléggé nehezen behatárolható. Csak hogy a 
környéken lakók nehogy úgy gondolják, hogy az ő lakott területeiket is érinti, ez 
az Omszk park lakóingatlanokat nem érintő környékére vonatkozik. Nem 
tudom, mi ennek a jogi meghatározása – nagyjából tudjuk, hogy mire 
gondolunk, de legyen tiszta a kép. 
 
Rogán László polgármester: Hegyvári urat kérem, hogy segítsen a testületnek; 
ha jól tudom, az Omszk park egy helyrajzi szám alatt van. 
 
Hegyvári János előkészítő: Az Omszk park és környékét meg lehet határozni 
úgy is, hogy a 11-es út, József Attila utca, Tanító utca, Sport utca és Cora telke 
által határolt terület. 
 
Rogán László polgármester: Amit Novotny képviselőtársam mondott az 
összegszerűségéről, a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy csak egy vonal 
meghúzása, a gát beljebb tétele is közel 2 millió forintba került volna. 
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Véleményem szerint ez egy keretösszeg, amelynek felhasználásáért én felelek, 
ráadásul úgy fogok ezért felelni, hogy a legoptimálisabb összeg kerüljön 
felhasználásra; bízom benne, hogy nem fogunk elkölteni 5 millió forintot, de azt 
sem szeretném, ha holnapután a testületet azért kellene összehívnunk egy vagy 
kettő perces testületi ülésre, hogy 100 vagy 200 ezer forintról döntsünk újra. 
Mivel több hozzászólás nem érkezett, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
szavazzon a rendeletalkotási javaslatról. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

1/2011.(I.25.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
22/2010.(XII.21) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendeletét. 

 
 
Rogán László polgármester: Most jön a határozati javaslat, amit jegyző 
asszony felolvasott, kiegészítve azzal, amit Nógrádi úr elmondott, Hegyvári úr 
meghatározása alapján. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

1/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletében a Helyi Építési Szabályzat módosítására elkülönített 
keret felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
- A szennyvíztisztító tervezett helyére vonatkozó szabályozási 
előírások felülvizsgálata, továbbá a 11-es út-József Attila utca-
Tanító utca-Sport utca-Cora-telek által határolt területre vonatkozó 
szabályozási előírások felülvizsgálata. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert legalább három 
ajánlat bekérésére, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot 
pedig a legelőnyösebb szerződéses partner ajánlattevő 
kiválasztására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság döntése alapján a 
kiválasztott ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 
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A Képviselő-testület a szabályozási tervek elkészítésére legfeljebb 
bruttó 5 millió forint összeget a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendeletében elkülönítetten biztosít. 
 
Felelős: polgármester, a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság elnöke 
Határidő: árajánlat bekérésére: azonnal 

 
 

2. I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer részeként a KEOP-7.1.1.1.-2008-0024 számú 
(Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése) pályázati konstrukcióban 
Budakalász területén megvalósítandó létesítmények módosítására 
II. Javaslat Dömös Község a Társuláshoz való csatlakozásának 
jóváhagyására 
29/2011.(I.25.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottsági ülésen ezt 
a napirendi pontot alaposan kiveséztük. Ha bárkinek hozzászólása van, az 
kérem, most tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, jegyző 
asszonyt kérem, hogy mondja el a módosító javaslatot. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Egy módosító javaslatot 
fogadott el a bizottság, méghozzá az 1. számú határozati javaslatban a 
négyfrakciós gyűjtősziget után lévő felsorolás után szereplő „üveggyűjtő pont” 
szövegrész kikerül, majd folytatódik: „Klinger Henrik–Szentendrei út sarok”. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Azt javasoltam, hogy ne szüntessük meg a 
Csalogány utca végén levő gyűjtőszigetet, mert annak a környéknek nincs hova 
hordania a különböző szelektív hulladékait, és sajnos azon a környéken nagyon 
sok olyan ember lakik, aki egyszerűen odadobálja a Csalogány utcai lejárónál a 
sáros utca mentén a hulladékát. Attól félek, hogy újra szemetes lesz Budakalász, 
ezen a részen is. 
 
Rogán László polgármester: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ez a 
napirendi pont nem a Rumpolddal kötött szerződés módosításáról szól, hanem a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjtő Társulásról. Amit ön elmondott, 
azt akceptálni fogom, de ez a napirendi pont arról szól, hogy 2013-tól vagy 
2014-től a hulladékgyűjtő társulat hol, miként helyezi el azokat a szigeteket, 
amiket most mi kiválasztunk. 
Mivel más hozzászólás nincs, felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

2/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer részeként a KEOP-7.1.1.1-2008-0024 számú 
(Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése) pályázati 
konstrukcióban Budakalász közigazgatási területén 4 darab 
négyfrakciós gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag, fém) kialakítását 
kívánja megvalósítani az alábbi területeken: 

- Martinovics –Széchenyi sarok 
- Tópart lakópark 
- Szalonka u Óvoda mellett 
- Klinger Henrik –Szentendrei út sarok (Lenfonó portával 

szemben). 
A Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
társulást, illetve a tanulmánykészítő szakembereket, hogy a 
szelektív gyűjtőpontok számának csökkentése kompenzálásaként a 
Budakalászon megvalósítandó fejlesztések között a házi 
komposztáló ládák számát a belterületi ingatlanok számához 
igazítva határozzák meg. 
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 223/2010. (V.25.) Kt. sz. 
határozatát visszavonja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
döntésről értesítse a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulást. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

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

3/2011. (I.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
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CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy Dömös Község Önkormányzata tagként belépjen a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: A 3. napirendi pontot visszavontam. Zárt ülés 
következik. Kérem, hogy a média képviselői kapcsolják ki a kamerát és hagyják 
el a helyiséget. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 17 óra 34 perc. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 


