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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 4/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2011. február 24-én (kedden) 16 órakor 
megtartott rendes, nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
 
4/2011.(II.28.) Önk. rendelet 

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 

 
5/2011.(II.28.) Önk. rendelet 

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

6/2011.(II.28.) Önk. rendelet 
A település építészeti örökségének védelméről szóló 15/2005.(VII.18.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
7/2011.(II.28.) Önk. rendelet 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 11/2009.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

8/2011.(II.28.) Önk. rendelet 
Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 

 

53/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Beszámoló a temetőüzemeltetés körében 2010. évben végzett 
tevékenységről 

54/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Az óvodai felvételi körzethatárok módosítása és a Nyitnikék Óvoda, 
Szalonka utcai tagóvodájában egy német nemzetiségi csoport indítása a 
2011/2012-es nevelési évben 
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55/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Az óvodai felvételi körzethatárok módosítása és a Nyitnikék Óvoda, 
Szalonka utcai tagóvodájában egy német nemzetiségi csoport indítása a 
2011/2012-es nevelési évben  

56/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város honlapjának üzemeltetéséről készített beszámoló 

57/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város honlapjának üzemeltetéséről készített beszámoló 

58/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Kalászi Ifjúsági Klub egyesület névhasználati kérelmének elbírálására  

59/2011.(II.24.) Kt. határozat 
A kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra 
vonatkozó együttműködési megállapodás aláírása 

60/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Kálvária domb helytörténeti, régészeti feltárása 

61/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Fenntarthatósági Programjának elfogadása 

62/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Fenntarthatósági Programjának elfogadása 

63/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos állásfoglalás kiadása 
– Vasút sor 

64/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Budakalász 1804/4 hrsz.-ú közterület (a Vasút sorról nyíló utca) 
elnevezésére – Aranyeső utca 

65/2011.(II.24.) Kt. határozat 
2011 január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztató elfogadása 

66/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Képviselő-testület 2011. évi munkatervének módosítása 

67/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Budakalász hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

68/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás  2011. évi 
költségvetésének elfogadása 

69/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának a KEOP 7.1.1.1.-0008-0024 azonosító számú projekt 
második fordulós beadásához szükséges módosítás elfogadása 

70/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Települési Környezetvédelmi Program Felülvizsgálati 
Dokumentációjának elfogadása 
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71/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Ügyvezetői pályázat kiírására 

72/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Posta köz 7/2. szám alatt lévő, megüresedett önkormányzati bérlakás 
hasznosítása 

73/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Posta köz 7/4. szám alatt lévő, megüresedett önkormányzati bérlakás 
hasznosítása 

74/2011.(II.24.) Kt. határozat 
Fürj utca 6. szám alatt lévő, megüresedett önkormányzati bérlakás 
hasznosítása 

75/2011.(II.24.) Kt. határozat 
József Attila utca 62/10. szám alatt lévő, megüresedett önkormányzati 
bérlakás hasznosítása 

76/2011.(II.24.) Kt. határozat 
OMSZK tavon halászati jog megszerzésére és szerződéskötésre az Óbuda-
Kalász Horgászegyesülettel 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 4/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. február 24-én (kedden) 16 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 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport 
osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008.(XII.1.) önkormányzati rendelet 2. számú 
mellékletének módosítására 
35/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat  az értékvédelmi rendelet mellékletének módosítására 
36/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 11/2009. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
38/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
37/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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6. Beszámoló a temetőüzemeltetés körében 2010. évben végzett 

tevékenységről 
44/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

  Népjóléti Bizottság 

 Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

 

7. Javaslat az óvodai felvételi körzethatárok módosítására és a Nyitnikék 
Óvoda, Szalonka utcai tagóvodában egy német nemzetiségi csoport 
indítására a 2011/2012-es nevelési évben  
56/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

 

8. Javaslat Budakalász Város honlapjának üzemeltetéséről készített 

beszámoló elfogadására  

57/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat a Kalászi Ifjúsági Klub egyesület névhasználati kérelmének 

elbírálására  
58/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
 

10. Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra 
vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására  
40/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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11. Javaslat a Kálvária domb feltárására  
39/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

12. Javaslat Budakalász Város Fenntarthatósági Programjának elfogadására 
33/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

13. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos 
állásfoglalás kiadására – Vasút sor 
41/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

14. Javaslat Budakalász 1804/4 hrsz.-ú közterület (a Vasút sorról nyíló utca) 
elnevezésére 
42/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

15. Javaslat a 2011 január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztató elfogadására 
43/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

16.  Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének módosítására 
45/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   minden bizottság 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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17. Javaslat Budakalász hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadására 
46/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat a Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás  

2011. évi költségvetésének elfogadására 
II. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának a KEOP 7.1.1.1.-0008-0024 
azonosító számú projekt második fordulós beadásához szükséges 
módosítás elfogadására 
47/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
19. Javaslat Budakalász Város Települési Környezetvédelmi Program 

Felülvizsgálati Dokumentációjának elfogadására 
48/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

20.  Javaslat ügyvezetői pályázat kiírására 
49/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

21. Javaslat a 2011 Budakalász, Posta köz 7/2. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
59/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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22. Javaslat a 2011 Budakalász, Posta köz 7/4. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
60/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

23. Javaslat a 2011 Budakalász, Fürj utca 6. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
61/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

24. Javaslat a 2011 Budakalász, József Attila utca 62/10. szám alatt lévő, 
megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására 
62/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

25. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog megszerzésére és 
szerződéskötésre az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
50/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
26. Javaslat a RIESZ INGATLAN Bt.-vel megkötött vállalkozási szerződés 

módosítására (Zárt ülésen tárgyalható) 
51/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

27. Javaslat a budakalászi 4173 hrsz.-ú útnyitáshoz kapcsolódó elővásárlási 
jog és vízvezeték szolgalmi jog megszüntetésére (Zárt ülésen 
tárgyalható) 
52/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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28. Javaslat a budakalászi 299/11 hrsz.-ú, természetben a Fürj utca 11/A. 
szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítására (Zárt 
ülésen tárgyalható) 
53/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

29.  Javaslat szerződésbontásra Massányi Katalin főépítésszel, valamint 
javaslat Turi Attila főépítésszé történő kinevezésére (Zárt ülésen kell 
tárgyalni.) 
54/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

30.  Javaslat a Kaláz Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbítására 
(Zárt ülésen kell tárgyalni.) 
55/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

31. Javaslat a 2011 Budakalász, Táncsics Mihály utca 19. szám alatti 

önkormányzati bérlakás hasznosításával kapcsolatos döntés 

visszavonására (Zárt ülésen tárgyalható) 

63/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 03 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület 
tagjait, a budakalászi lakosokat. Megkezdjük a 2011. február 24-i rendes 
testületi ülésünket.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.  
A mai napra 31 napirendi pontot küldtünk ki a Képviselő-testület számára, ebből 
6 zárt napirendi pont, plusz érkezett hozzám Novotny képviselő úrtól egy 
kérdéssor, amely napirend előtt kiosztásra is került. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény 12.§ (4) 
bekezdése szabályozza, hogy mikor kell zárt ülést tartani - ha a képviselők által 
feltett kérdések olyan személyi ügyeket érintenek, amelyek sérthetik az 
érintettek személyiségi jogait -, így mind a kérdéseket, mind a válaszokat zárt 
ülés keretében kell tárgyalnunk. Tudomásunk szerint a kérdésekben megjelölt 
egyetlen érintett sem egyezett bele a nyílt ülésen való tárgyalásba, így azt zárt 
ülésen tesszük meg, úgyhogy javasolni fogom, hogy a képviselő úr által feltett 
kérdéseket a zárt ülés napirendjére vegyük fel, 32. napirendi pontként. 
Ha bárkinek a napirendi pontokhoz hozzászólása van, az kérem, tegye meg. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ezek szerint minden dolog, ami érint bármit, 
rögtön zárt ülésre kerül? Mert itt visszásságokra akarok rákérdezni, nyilván a 
visszásságok több embert is érinthetnek, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
zárt ülésen kell tárgyalni, hiszen nem az emberre kérdezek rá, hanem az 
eljárásra. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tisztelt Képviselő Úr! Ön is tudja, hogy az Ötv. 
szabályozza, hogy mikor kötelező és mikor lehet zárt ülést tartani. Lehet akkor, 
ha az önkormányzat vagyonáról van szó, és kötelező akkor, ha személyi 
kérdésekről van szó, illetve olyan személyi állásfoglalást igénylő dolgokban, 
ahol az Ötv. kötelezővé teszi a zárt ülést. Az önök kérdéssorozata nevek 
halmazát tartalmazza. Nem volt időnk és nem is volt most egyelőre 
jogosultságunk arra, hogy végigkérdezzünk mindenkit, hogy hozzájárul-e a nyílt 
ülésen való tárgyaláshoz. A kérdést feltétlenül meg kell tárgyalnia a Képviselő-
testületnek, de jogviták elkerülése végett én mindenféleképpen a zárt ülést 
javaslom. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Annyival szeretném kiegészíteni az 
elhangzottakat, hogy a kérdésekben felvetődik a település ezt megelőző vezetése 
által elkövetett mulasztások lehetősége; neveket nem szeretnék említeni, de 
elképzelhető, hogy a korábbi faluvezetés keretében olyan mulasztások történtek, 
amik egyéb eljárásokat eredményezhetnek a kérdésekből fakadóan, illetőleg más 
személyekkel szemben esetleg fegyelmi eljárás megindítására adhat alapot a 
kérdések sora. Pont azért, hogyha esetleg bármilyen fegyelmi eljárás megindul, 
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én úgy gondolom, az az egészséges és szerencsés, ha ezt a kérdéskört először 
zárt körben tárgyaljuk, hiszen a későbbi eljárás eredményességét befolyásolhatja 
a nyilvános tárgyalás. 
 
Rogán László polgármester: Más hozzászólás a napirendi pontokhoz nem 
érkezett.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel, teljes létszámban 
határozatképes. 
Kérem, hogy az általam előterjesztett napirendi pontokról szavazzunk. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 
tartózkodás mellett a napirendet elfogadtuk. 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat a Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A környezetvédelmi törvény alapján az 
Önkormányzat környezetvédelmi alapot hozhat létre. Az alap megléte az európai 
uniós pályázatokon való sikeres indulás, valamint a „Belterületi utak fejlesztése 
Budakalászon” megnevezésű projekt záró elszámolásának előfeltétele. A 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
támogatta.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Ha bárkinek a napirendi ponthoz hozzászólása van, 
az kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Mivel nem érkezett hozzászólás, 
felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

4/2011.(II.28.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 
Környezetvédelmi Alapjáról. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
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2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008.(XII.1.) önkormányzati rendelet 2. számú 
mellékletének módosítására 
35/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ezen rendelet mellékletét minden évben 
módosítani szükséges, mivel egyes vagyontárgyak kikerültek a mellékletből, 
míg más vagyontárgyak bekerültek a mellékletbe, pl.: adásvétellel. A Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést támogatta.  
Kérem, ha bárkinek hozzászólása van, az tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) 
Nem érkezett hozzászólás. 
Felolvasom a rendeletmódosítási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

5/2011.(II.28.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet 
2. sz. mellékletének módosítását. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

3. Javaslat az értékvédelmi rendelet mellékletének módosítására 
36/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Az értékvédelmi rendelet a védendő budakalászi 
épületekkel kapcsolatos. A védelemnek két fokozata van, egy épület csak az 
egyik védettségi csoportba tartozhat, azonban tulajdonosok jelezték, hogy van 
olyan ingatlan, melyen mindkét védettségi fokozat szerepel. Ennek javításáról 
szól a rendeletmódosítási javaslat. 
Kérem a hozzászólásokat. (Nincs jelentkező.) Hozzászólás nem érkezett, így 
felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

6/2011.(II.28.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
6/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletét a település építészeti 
örökségének védelméről szóló 15/2005.(VII.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 11/2009. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
38/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Miután a Kaláz Kft.-től átkerült az 
önkormányzathoz a Lenfonógyár területének, az Omszk parknak, valamint a 
Bészkü-telep ingatlanjainak hasznosítása, bérbeadása. Jelen rendeletet ennek 
megfelelően módosítani szükséges. Az előterjesztést a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi és a Népjóléti Bizottság tárgyalta és 
módosításokat tett, a módosító indítványt befogadom. 
Van-e valakinek hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
felolvasom a rendeletmódosítási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

7/2011.(II.28.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 
11/2009.(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
7/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
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5. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
37/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A rendelet négy önkormányzati rendelet kisebb 
mértékű módosítását tartalmazza. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 
szóló rendelet módosítása a jelenlegi merev tiltó szabályokon enyhít a 
polgármester egyedi engedélyezési jogkörét bevezetve. A temetkezésről szóló 
rendelet módosítását az új díjakat tartalmazó melléklet indokolja. 
A szociális ellátásokról szóló rendeletet a szociális törvénynek valómegfelelés, 
jogszabályváltozás indokolja. 
A gyermekvédelmi rendelet módosítását az újszülöttek támogatási összegének 
meghatározása indokolja. 
Kérem tisztelt képviselőtársaimat, ha bárkinek hozzászólása van, az tegye meg. 
(Senki sem jelentkezik.) Nem érkezett hozzászólás, így felolvasom a 
rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

8/2011.(II.28.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  a 
8/2011.(II.28.) számú rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

6. Beszámoló a temetőüzemeltetés körében 2010. évben végzett 
tevékenységről 
44/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A temetőüzemeltető minden évben beszámol a 
Képviselő-testületnek az elvégzett tevékenységéről. Az előterjesztés melléklete 
tartalmazza az üzemeltető beszámolóját. A bizottságok az előterjesztést 
megtárgyalták, a felmerült kérdésekre az üzemeltető a szükséges válaszokat 
megadta. 
Ha bárki a jelenlévő ügyvezető úrnak szeretne kérdést feltenni, az kérem, 
jelezze. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, úgy kérem, hogy akinek van 
hozzászólása, az tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Nem érkezett hozzászólási 
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igény, így felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

53/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oleandro 
2000. Kft. beszámolóját a temető üzemeltetés körében 2010. évben 
végzett tevékenységről elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

7. Javaslat az óvodai felvételi körzethatárok módosítására és a Nyitnikék 
Óvoda, Szalonka utcai tagóvodában egy német nemzetiségi csoport 
indítására a 2011/2012-es nevelési évben  
56/2011.(II.24.)számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Az előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok 
március 1-től történő módosításáról szól, valamint egy német nemzetiségi 
óvodai csoport indulásának igényéről. Az OKSB tett módosító indítványt, hogy 
a Telepi Óvoda felvételi körzete egészüljön ki a Kántor, Káplár, Kertész, 
Sekrestyés, Kanonok utcával. 
Ha bárkinek hozzászólása van, tisztelt képviselőtársaim, az kérem, tegye meg. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatokat. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

54/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzati fenntartású óvodák, iskolák felvételi körzeteit 
meghatározó 542/2008.(XII.16.) Kt. határozatot az óvodák felvételi 
körzethatárai tekintetében a határozat melléklete alapján 2011. 
március 1-jei hatállyal módosítja. Az 542/2008.(XII.16.) Kt. 
határozat az iskolai felvételi körzethatárokat érintő rendelkezései 
változatlanul maradnak. Az óvodai felvételi körzethatár módosítását 
a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)-ben történő átvezetést 
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követően a település és az intézmény honlapján közzéteszi, a 2011. 
április 18-19-ei beiratkozás során a felvételi kérelmeket már ez 
alapján bírálja el. 
Határidő: 2011. március 1. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 7 sz. melléklete tartalmazza. 

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

55/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Nyitnikék Óvoda, Szalonka utcai tagóvodájában a 
2011/2012. nevelési évtől az öt óvodai csoport közül egy 
csoportban német nemzetiségi óvodai nevelés keretén belül 
kétnyelvű kisebbségi nevelés induljon. 
Felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt valamennyi 
egyeztetési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon, készüljön 
előterjesztés az átszervezéssel kapcsolatosan, melyet legkésőbb 
2011. áprilisi rendes ülésen terjesszen a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2011. áprilisi rendes ülés 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 

8. Javaslat Budakalász Város honlapjának üzemeltetéséről készített 
beszámoló elfogadására  
57/2011.(II.24.)számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Az előterjesztés a honlap üzemeltetéséről 
készített beszámoló elfogadásáról, valamint a honlap üzemeltetésére, 
karbantartására 2 hónap határozott időre szóló szerződésről szól. Jelzem, hogy a 
2. határozati javaslatból a „vállalkozó” szó kerüljön ki, mivel a szerződés jellege 
megbízás. Ez nem módosító, adminisztratív elírás.  
Ha bárkinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
érkezett hozzászólás, így felolvasom a határozati javaslatokat. (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

56/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Screen Play 
Média Kommunikációs és Szolgáltató Kft. 2010. március 1-től 
2011. február 28. közötti időszakra vonatkozó, a honlap 
üzemeltetői, karbantartói feladatainak ellátására vonatkozó szakmai 
beszámolóját elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

57/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
média koncepciójának kidolgozásáig és elfogadásáig a Screen Play 
Média Kommunikációs és Szolgáltató Kft-vel a „budakalasz.hu”, 
Budakalász Város honlapjának üzemeltetésére, karbantartására, 
határozott időre (2 hónap) szóló - 2011. március 1-től 2011. április 
30-ig - szerződést köt 110.000,- Ft + Áfa/hó megbízási díjért (bruttó 
137.500,- Ft/hó). A megbízási díjat az önkormányzat átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletében, illetve a 2011.évi költségvetési 
rendeletében rendelkezésre álló fedezet terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozott időre szóló megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

9. Javaslat a Kalászi Ifjúsági Klub egyesület névhasználati kérelmének 
elbírálására  
58/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Kalászi Ifjúsági Klub egyesület névhasználati 
kérelmének támogatásáról szól ez az előterjesztés. 
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Ha bárkinek van hozzászólása, az kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs hozzászólás, felolvasom  határozati javaslatot. (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

58/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Kalászi Ifjúsági Klub (KIK) egyesület 2011. február 13-án kelt 
kérelmében foglaltak alapján a „Kalász” név toldalékos 
használatához, és az egyesület Kalászi Ifjúsági Klub (KIK) néven 
történő bírósági bejegyzéséhez azzal, hogy a bejegyzésről szóló 
okirat egy hiteles másolati példányát az önkormányzat részére 
átadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

10. Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati feladatellátásra 
vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására  
40/2011.(II.24.)számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés a 2011. évi kistérségi 
együttműködésről és a megállapodás aláírásáról szól. 
Kérem, hogy a kiküldött anyag birtokában a hozzászólásaikat tegyék meg, 
tisztelt képviselőtársaim. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs 
hozzászólás, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

59/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Dunakanyari-
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási 
szakszolgálati feladatellátására vonatkozó együttműködési 
megállapodást aláírja.  
 



 20 

Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
59/2011. (II.24.) Kt. határozat melléklete 

 
Ikt.szám: 961/   /2011 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Név: DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA  
(Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.) képviseletében DR. DIETZ FERENC elnök, 
 
másrészről 
Név:  BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) képviseletében 
ROGÁN LÁSZLÓ polgármester között 
az alábbi feltételek szerint: 
 

1. A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (DPÖTKT) a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX törvény 8. számú melléklet III. fejezetében 
foglaltakra tekintettel a közoktatási intézményi és közoktatási szakszolgálati feladatokat a társult 
települések önkormányzatai által önállóan fenntartott intézmények, illetve azok szakemberei útján, így : 
Budakalász Város a : Budakalász Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, illetve azok 
szakemberei útján látja el. 

 
2. DPÖTKT az 1. pontban megfogalmazott célból az alábbi kiegészítő támogatást nyújtja Budakalász 

Város Önkormányzata részére, melyet a felek a megállapodás aláírásával elfogadnak. 
Budakalász Város Önkormányzata vállalja, hogy a DPÖTKT részére benyújtott – a normatív 
kiegészítő támogatás alapjául szolgáló – becsült ellátotti létszámnak megfelelő gyermeket logopédiai, 
gyógytestnevelési órákon foglalkoztatják és erről dokumentációt készítenek. 
A 2010/2011 tanév II. féléve és a 2011/2012 tanév I. féléve során legalább az 1. sz. mellékletben 
szereplő gyermeklétszámot a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény 8. 
számú melléklet III. fejezete szerinti gyakorisággal kell ellátásban részesíteni: 
 
- logopédiai ellátás esetén legalább heti 1 alkalommal 
- gyógytestnevelés esetén legalább heti 2 alkalommal 

 
3. Budakalász Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával vállalja azt, hogy a DPÖTKT alapító 

okiratában, és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény 8. sz. mellékletében 
foglaltaknak - megfelelően használja fel a számára átutalt kiegészítő normatívát, amennyiben a 
feladatellátásban részesülők számában változás következik be, arról a normatíva igény módosítása 
céljából a DPÖTKT-t azonnal értesíti. 

 
4. DPÖTKT vállalja, hogy a normatív kiegészítő támogatás településre jutó részét az alábbi módon: 

Negyedévente ¼-ed arányban Budakalász Város Önkormányzata részére – az általa megjelölt 
12001008-00173183-00100006  számlaszámra- átutalja. 

 
5.  Budakalász Város Önkormányzata a vállalt szakszolgálati – logopédia, gyógytestnevelés – és 

intézményi feladatok ellátásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a 4/2010. (I. 19.) 
OKM rendeletben és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX törvény 8. számú 
melléklet III. fejezetében foglalt követelményeknek és az ide vonatkozó további jogszabályoknak 
megfelelően gondoskodik. A szakszolgálati feladatok ellátásáról Budakalász Város Önkormányzata 
alábbi intézményei gondoskodnak:  

 

 NÉV: Kalász Suli Általános Iskola, cím: 2011.Budakalász, Budai út 54. 
 NÉV: Szentistvántelepi Ált. Iskola, cím: 2011.Budakalász, Martinovics u. 9. 
 NÉV: Telepi Óvoda, cím: 2011. Budakalász, Mályva u. 1. 
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 NÉV: Nyitnikék Óvoda, cím: 2011. Budakalász, Pomázi u. 3. 
 
Budakalász Város Önkormányzata jelen dokumentum aláírásával kijelenti, hogy a közoktatási 
szakszolgáltatási ellátásban résztvevő intézményeinek alapító okiratában foglalt tevékenységei, ellátott 
feladatai között a logopédiai, illetve a gyógytestnevelési feladat szövegszerűen szerepel. Az ellátó 
intézmények alapító okiratainak másolata az Együttműködési Megállapodás mellékletét képezik. 

 
6. Budakalász Város Önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítő normatív támogatás felhasználásáról 

írásbeli beszámolót készít, melyet a DPÖTKT részére 2012. január 15-ig eljuttat. 
 

7. A DPÖTKT által meghatározott szervek vagy személyek jogosultak bármikor ellenőrizni a kiegészítő 
normatív támogatás rendeltetésszerű felhasználását. Budakalász Város Önkormányzata köteles az 
ellenőrzést végzők részére a kért felvilágosítást, tájékoztatást megadni, az általuk meghatározott 
dokumentumokba betekintést biztosítani. 

 
8. Budakalász Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy jogtalanul felhasznált támogatás esetén 

köteles a támogatásnak megfelelő összeget kamattal – a jegybanki alapkamat kétszeresével – növelve 
megfizetni a DPÖTKT részére. 

 
9. A megállapodás a 2011. évi feladatellátásra vonatkozik. A feladatellátás kezdete 2011. január 31. 

 
10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jog, az 1959. évi IV. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről, az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és a végrehajtásáról szóló jogszabályok 
rendelkezései, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény szabályai az 
irányadók. 

 
 

11. Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 

 
2011.január….. 
 
 
 
 
  
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása 
Dr. Dietz Ferenc elnök 

Budakalász Város Önkormányzat  
Rogán László 
polgármester 
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A szerződés 1.sz melléklete 
 

 
 
Budakalász Város Önkormányzata és a DPÖTKT között létrejött a Közoktatási szakszolgálati feladatellátásra 
vonatkozó megállapodás szerint a 2010/2011 tanév II. féléve és a 2011/2012 tanév I. féléve során Budakalász 
Város Önkormányzata feladatellátásra vonatkozó becsült mutatószámai: 
 

 logopédiai ellátás:  
- január-augusztus között: 158 (igényelt) 

(2010. évi elszámolás alapján Nyitnikék-Pomázi út 23, Nyitnikék-Vasútsor 17, Nyitnikék-Szalonka  5, Telepi 
Óvoda 51, Kalász Suli 33, Szt.telepi Iskola 24. /össz.:153.) 

- szeptember-december között: 147 mutatószám 
 
 

 gyógytestnevelés: 
- január-augusztus között: 62 (igényelt) 

(2010. évi elszámolás alapján Kalász Suli 12, Szt.telepi Iskola 41 /össz.: 53.) 

- szeptember-december között: 62. 
 

 
Végrehajtási záradék: 
 
Alulírottak, a szerződés tartalmának megismerése és annak értelmezése után tudomásul vesszük, hogy a 
szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésében (végrehajtás, nyilvántartás, be- és  elszámolás) a szerződés 
fennállása alatt teljes körű felelősségvállalással és –viseléssel rendelkezünk.  
 
 
……………………..     ……………………….. 
Völgyes József igazgató     Kovács Kristóf Áron igazgató 
Kalász Suli Ált. Iskola     Szentistvántelepi Ált. Iskola 
 
 
…………………………….     …………………………….. 
Fehérváriné Básits Margit     Kernreiter Péterné 
Telepi Óvoda vezetője     Nyitnikék Óvoda vezetője 
 
 
A szerződés célszerűségét igazolom:   Rogán László polgármester 

A szerződést készítette és szerkesztette:      dr. Dedics Zsigmond DPÖTKT irodavezető 

Budakalász Önkormányzat részéről a szerződést kiegészítette:Villám Zsuzsanna oszt.vez. 

A szerződés jogi szempontból megfelelő:   Dr. Papp Judit irodavezető 

Dr. Udvarhelyi István G. Kabinetiroda 

A pénzügyi kötelezettséget a Bk. Önkorm. részéről nem tartalmaz, a szerződést ellenjegyzem:  

Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:  

       Nagy Zsolt aljegyző 

A szerződés készült 5 példányban. 
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11. Javaslat a Kálvária domb feltárására  

39/2011.(II.24.) számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 

 

 

Rogán László polgármester: Az előterjesztés szerint kezdeményezzük a 
Kálvária domb helytörténeti, régészeti feltárását. Ez egy olyan pontja 
Budakalásznak, ami rejthet még számunkra is olyan Árpád-kori feltárandó 
romokat, amiket érdemes Budakalász évéhez kapcsolva megkutatnunk, ezért azt 
gondolom, az előterjesztést támogathatjuk. 
Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A Kálvária lépcső tervezésére a pályázat 
tudomásom szerint most került kiadásra. Nincs-e ez azzal ütközésben? 
 
Rogán László polgármester: Ütközésben természetesen nincs; valóban 
szeretnénk a Kálvária lépcsőt is valamilyen szinten felújítani. A plébános úrnak 
ezt a kérdést már felvetettük, mivel az ő területüket is érinti ez a feltárási rész; 
nincs összeütközésben semmiképpen a Kálvária lépcsővel. A Kálvária lépcsőre 
olyan elképzeléseink vannak, hogy önkormányzati és lakossági 
közreműködéssel szeretnénk felújítani, visszaadni az egyházi funkcióját. A 
tizennégy stációból az utolsó három már a Kálvária dombon van, de 11 stáció a 
Kálvária lépcsőre teendő; szeretnénk a lakosságot is bevonni, és egy olyan 
közcélú, ugyanakkor egyházi célú Kálvária lépcsőt kialakítani, ami a 
Nagypéntekhez kapcsolódó húsvéti ünnepi kört kiegészíthetné. Egyébként nincs 
ellentmondás – köszönöm a kérdését, képviselő úr. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Polgármester úrhoz csatlakozva nincs 
ellentmondásban, sőt remélem, ez annak a folyamatnak a kezdő lépcsőfoka, 
aminek a végén még ebben a ciklusban a Kálvária lépcső megvalósulhat. Pont 
azért szükséges most a régészeti feltárás, hogy ha az utolsó három stáció helyét 
esetleg módosítani kell, akkor ez megtörténhessen.  
 
Rogán László polgármester: Más hozzászólás nem érkezett, ezért felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Jelzem a Képviselő-testületnek, hogy 
Nógrádi képviselő úr elhagyta a termet, kikapcsolta a gépét. Szavazás 
következik. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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60/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Budakalász, Kálvária domb helytörténeti, régészeti feltárásával. 
Kezdeményezi a Kálvária domb tulajdonosaival a tárgyalások, 
egyeztetések megkezdését a hitelesítő feltárások megvalósítása 
érdekében. A feltáráshoz szükséges 2.300.000 Ft keretösszeget a 
2011. évi költségvetési rendeletében (6. sz. melléklet) biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az ásatások, feltárások projekt- és 
ütemtervének, valamint részletes, pontos költségtervének 
elkészítésével dr. Tomka Gábort, a Nemzeti Múzeum régészét bízza 
meg. A Kálvária domb régészeti feltárása ezt követően, a 
Képviselő-testület által jóváhagyott szerződéstervezet alapján 
kezdődhet meg. 

 
Határidő: 2011. áprilisi testületi ülés - szerződéstervezet  
Felelős: polgármester 

 

 

12. Javaslat Budakalász Város Fenntarthatósági Programjának elfogadására 
33/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (12. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A „Belterületi utak fejlesztése Budakalászon” 
pályázat kapcsán a végső elszámoláshoz szükséges egy úgynevezett 
fenntarthatósági program elfogadása. Ennek a programnak az elkészítését a 
pályázatban Önkormányzatunk vállalta. A fent említett pályázaton túl azonban 
egyéb pályázatok kapcsán is kérik ennek a dokumentumnak a meglétét. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító 

indítványát befogadom. 

Kérem képviselőtársaimat, ha bárkinek hozzászólása van, tegye meg. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Egy módosító indítványt szeretnék tenni. Ebben a 
tanulmányban szerepel egy bekezdésrész a 23. oldalon: „Budakalász csak abban 
az esetben támogatja az M0 tervezett nyomvonalát, ha a települést elkerülő út is 
megépül.” Ebben a fenntarthatósági programban szerintem ez egy picit 
rendszeridegen, ez egy politikai nyilatkozat. Természetesen az előterjesztő 
megteheti, de az én indítványom az, hogy ez külön határozatba kerüljön, tehát 
legyen egy konszenzusos fenntarthatósági program, amiben ez nem szerepel, és 
mellette egy külön határozat, mely arról szól, hogy Budakalász csak abban az 
esetben támogatja az M0 tervezett nyomvonalát, ha a települést elkerülő út is 
megépül. Tehát ezt az egy mondatot emeljük ki, és önálló határozatként jelenjen 
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meg, függetlenül attól, hogy én ezt támogatom, vagy nem, de így legalább a 
fenntarthatósági program egyben lesz. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ez már a bizottsági ülésen is elhangzott a 
vitában. Egyetértek azzal, hogy ne tegyünk ilyen nyilatkozatot, hogy csak akkor 
támogatjuk, mert akkor nem lesz M0-unk sem. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A bizottsági ülésen is elhangzott ez az 
indítvány, én ott sem értettem vele egyet. Az egyik legfontosabb alapkérdés a 
falu belsejében az élhetőség szempontjából a megfelelő levegőminőség 
biztosítása és a zajvédelem szempontjából is az, hogy ez az elkerülő út 
megvalósuljon, ezt minden lehetséges fórum előtt, minden lehetséges 
programunkban, dokumentumunkban, amelyik ehhez kapcsolódik – márpedig ez 
ehhez kapcsolódik, hiszen itt az élhetőségről van szó –, jeleznünk kell a külső 
hatóságok és minden szerv felé. Ennek több szempontból van kiemelt 
jelentősége: egyrészt még nyomatékosabban fellépve, erélyesebben eljárva talán 
egyszer el tudjuk érni, hogy ez az elkerülő út megvalósuljon, másrészt amíg nem 
valósul meg, addig is jelezzük, hogy az önkormányzatnak ez a kártalanítás 
minden évben jár, tehát ha kikerül akár a környezetvédelmi programból, akár az 
útfejlesztési koncepcióból az elkerülő út, az a jövőbeni kompenzáció jogalapját 
is megkérdőjelezheti. Mindenképpen jeleznünk kell, hogy milyen formában, az 
egyes hatósági eljárások során milyen mértékben, hogyan kívánunk ezzel élni; 
tárgyalások alapja lehet, de eredményezhet egy olyan pozíciót a kormányzati 
szervekkel szemben, amivel hatékonyabban tudjuk képviselni az önkormányzat 
érdekeit. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Én környezetvédelmi szempontból az M0-st 
tartom fontosnak, az elkerülő út környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen, 
hiszen a széljárás olyan, hogy pont le fogja csapni a közlekedés kipufogó gázait 
Budakalász területére, úgyhogy az M0-st jelentősen támogatom, és nyilván 
támogatom az elkerülő utat abból a szempontból, hogy a 250 millió forintokat 
akkor kapjuk meg, de ne tegyünk olyan kijelentést, hogy csak akkor támogatjuk 
az M0-st, ha ez is van, mert ha M0-s van, akkor az elkerülő út nem feltétlenül 
szükséges. 
 
Németh Antal képviselő: Nekem is az a véleményem, egyetértve 
alpolgármester úr megjegyzésével, hogy valóban mindenütt, minden 
dokumentumunkban szerepeltetni kell az elkerülő út szükségességét. Ettől 
függetlenül amit Nógrádi képviselőtársam elmondott, a kapcsolás nem volna 
véleményem szerint sem szerencsés, mert – ahogy látható volt az elmúlt 
időszakban is – keresztülléphetnek rajtunk, mint ahogy hiába nem támogattuk a 
híd létrehozását, a felettes szervünk jóváhagyta. 
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Mányai Zoltán képviselő: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ne higgyük 
azt, hogy bármilyen szinten fajsúlyosan befolyásolni tudjuk az M0-s 
továbbépítését; meg kell tenni érte mindent, de nem ezen a döntésen fog múlni. 
Egyértelműen prioritásnak kell tekinteni az M0-st, mindenki tudja, hogy az M0-
s elkészülte tudna hathatósan javítani Budakalász forgalmának csökkentésében, 
azonban azt lehet látni, hogy erre komoly kihatással, akármilyen döntést is 
hozunk, nem fogunk tudni lenni, tehát ettől függővé tenni egy ilyen döntést én 
nem tartom szerencsésnek. 
 
Rogán László polgármester: Más hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Módosító indítvány érkezett a napirendi ponthoz. Nógrádi Zoltánt kérem, 
fogalmazza meg még egyszer. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az egyik indítványom az, hogy a Fenntarthatósági 
Programból kerüljön ki a „Budakalász csak abban az esetben támogatja az M0 
tervezett nyomvonalát, ha a települést elkerülő út is megépül.” szövegrész. 
Mivel elfogadtuk, hogy ezt az előterjesztő fontosnak tartja, önálló határozatként 
kerüljön ki, tehát úgy, hogy lesz egy fenntarthatósági programunk, és mellette 
lesz egy ettől független, külön számú határozatunk, ugyanezzel a tartalommal. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Két dolgot mondott el Nógrádi úr, a kettőről 
külön szavazzunk, mert függetlenek egymástól. 
 
Rogán László polgármester: Amit Nógrádi Zoltán elmondott a 2.2.6. cím 3. 
bekezdésében foglaltakra, hogy kerüljön ki a Fenntarthatósági Programból, 
először erről kérem, hogy szavazzunk. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

61/2011. (II.24.) 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 „Budakalász Város Fenntarthatósági Programja” című 

stratégiai dokumentum 2.2.6. „Közút” cím 3. bekezdéséből az 

alábbi szövegrész kikerül: „Budakalász csak abban az esetben 

támogatja az M0 út tervezett nyomvonalát, ha a települést elkerülő 

út is megépül; félő ugyanis, hogy a már ma is túlterhelt települési 

úthálózatnak további forgalomnövekedést kellene elviselnie.”  
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Rogán László polgármester: Akkor a másik javaslat okafogyottá vált. 
Felolvasom az eredeti határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 
 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

62/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Budakalász Város Fenntarthatósági Programja című, a határozat 
mellékletét képező stratégiai dokumentumot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

13. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos 
állásfoglalás kiadására – Vasút sor 
41/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (13. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A Budakalász HÉV megállónál lévő ingatlanok 

érintett tulajdonosai közül jelezték, hogy kérik felülvizsgáltatni a telküket érintő 

szabályozási vonal indokoltságát a HÉSZ soron következő módosítása során. 

Van-e valakinek hozzászólása, javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

63/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 
2253 és 2256 hrsz.-ú ingatlanokat érintő szabályozási vonal 
vonatkozásában a Helyi Építési Szabályzat soron következő 
módosítása során felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel 
vizsgáltassa meg a szabályozási vonal törlésének lehetőségét. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

14. Javaslat Budakalász 1804/4 hrsz.-ú közterület (a Vasút sorról nyíló utca) 
elnevezésére 
42/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (14. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A 1804/4 helyrajzi számú közterületről 

megközelíthető ingatlanok tulajdonosai közül kérték, hogy az Önkormányzat 

nevezze el a jelenleg névtelen utat. Javaslataik: Rózsafa utca és Aranyeső utca. 

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Aranyeső 

utca elnevezést támogatta. Én is azt gondolom, hogy jó javaslat az Aranyeső 

utca.  

Ha bárkinek hozzászólása van, az kérem, tegye meg. (Nincs jelentkező.) Nem 
érkezett hozzászólás, így felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

64/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1804/4 
hrsz.-ú művelésből kivett, természetben a Vasút sorról nyíló közutat 
a következő módon elnevezi: Aranyeső utca. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

15. Javaslat a 2011 január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztató elfogadására 
43/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (15. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A pályázati lehetőségekről szóló beszámoló 
visszatérő napirendi pont. Kérem a tájékoztató elfogadását. 
Hozzászólás, javaslat? (Nincs jelentkező.) Felolvasom a határozati javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

65/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. 
január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

16. Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének módosítására 
45/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (16. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A képviselő-testület az új szmsz szerint csütörtöki 
napokon tartja üléseit. A munkatervet ehhez igazítottuk. A Faluház dolgozója 
jelezte, hogy a közmeghallgatások időpontjában nem szabad a terem, ezért új 
időpontokat javaslunk: a március 22-ei keddi és a november 15-ei keddi napot. 
A munkatervben az októberi ülésen szereplő beszámolóknál az évszámban elírás 
történt, helyesen 2011., ezzel fogadjuk el a határozati javaslatot.  
Amennyiben hozzászólás van, azt kérem, jelezzék képviselőtársaim. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az áprilisi testületi ülésünket megelőző két 
bizottsági ülés az iskolai szünet idejére esik, tehát azt kérem a hivataltól, hogy 
az előkészítés során, ha esetlegesen az oktatási intézményeket érinti bármelyik 
előterjesztés, akkor vegyék figyelembe, hogy a bizottsági üléseken lehet, hogy 
az intézményvezetők nem tudnak részt venni. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm képviselőtársamnak a hozzászólást, a 
hivatal megfogadja. 
Amennyiben több hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

66/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
523/2010.(XII.14.) Kt. határozattal elfogadott 2011. évi 
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Munkatervét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja: 
 
2011. február 22-ről február 24-re, 
2011. március 22-ről március 31-re 
2011. március 29-ről március 22-re: Közmeghallgatás 
2011. április 26-ról április 28-ra, 
2011. május 24-ről május 26-ra, 
2011. június 28-ról június 30-ra, 
2011. szeptember 27-ről szeptember 29-re, 
2011. október 25-ről október 27-re, 
2011. november 22-ről november 24-re, 
2011. december 13-ról december 15-re. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

 

17. Javaslat Budakalász hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadására 
46/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (17. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Budakalász területén március 31-ig megszűnnek a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek, és a szelektív gyűjtés házhoz menő gyűjtés 
keretében történik. Bevezetésre kerül a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés az 
április-októberi időszakban, évi 26 darab ingyenes zsák biztosításával, melyeket 
2 hetenként szállít el a szolgáltató. 
A szolgáltató által készített, a lakossághoz eljuttatott hulladéknaptárban azonban 
erről nem szerepel információ, valamint a rugalmas lomtalanítással kapcsolatos 
tájékoztatást sem egyeztették előzetesen az Önkormányzattal. Ezért 
tárgyalásokra került sor a szolgáltatóval, megegyezés született a rugalmas 
lomtalanítás kérdésében, valamint a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán felmerült 
kérdésekben és az önkormányzati területeken keletkező zöldhulladék ügyében, 
illetve abban, hogy új, pontos tájékoztatást küldenek ki a lakosság számára. 
Véleményem szerint egy olyan megállapodást tudtunk most a Képviselő-testület 
elé tenni, ami mindenféleképpen előremutató. Nagyon szeretném, ha 
Budakalászon záros határidőn belül elkezdhetnénk csökkenteni és a 
későbbiekben megszüntetni ezeket az égetési napokat. A Budakalászon élő 
embereknek is joguk van a tiszta levegőhöz, de ezt úgy megtenni, hogy nem 
adunk alternatívát a lakosság számára, nem lehet; ezért született az a 
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megállapodás a Rumpolddal, hogy a lakosoktól az eddigi évi kétszeri 
lomtalanítástól eltérően 26 zsák biztosításával próbálunk segíteni, oly módon, 
hogy a kitett zsákokat a szolgáltató természetesen ingyen szállítja el. Ez nem azt 
jelenti, hogy csak egy vagy két zsákot lehet kitenni alkalmanként, ki lehet tenni 
tíz zsákot is, azt is el fogja szállítani a szolgáltató, csak természetesen akkor 
annyival csökken a nálunk levő zsákok mennyisége. Bízom benne, hogy ez az 
előterjesztés támogatásra kerülhet a tisztelt képviselőtársaim körében is, 
szerintem előremutató döntést tudunk ezáltal elfogadni. Kérem a 
hozzászólásaikat. 
 
Németh Antal képviselő: Egyetértve azzal, hogy az égetés feltételrendszerében 
bizonyos szabályozásra szükség van, azzal kapcsolatban van némi aggályom, 
hogy nagyon sok olyan telek van, különösen a Berdóban, ami vagy bértelekként, 
vagy hobbitelekként működik, és bár a tavaszi munkálatok megkezdésekor ott 
jelentős égetések folynak, nekik nincs zsák és egyéb hozzáférhetőségük. Ezt egy 
kicsit körbe kellene járni. 
 
Rogán László polgármester: A képviselő úrnak igaza van. Ezt teljesen kizárni 
Budakalászról valószínűleg nem tudjuk, de a vegetációs időszak megkezdése, 
amire hivatkozik képviselőtársam, behatárolt, és ha ott tartanánk, hogy csak azt 
a hulladékot égetik el, a zöldhulladékot, ami ott képződik, nagyon boldog lennék 
én is, meg gondolom, sok ezer budakalászi lakótársunk. A cél az, hogy 
minimálisra szorítsuk az égetési napokat Budakalászon, viszont alternatívát kell 
nyújtanunk a lakosságnak, a külterületen élők számára hozzáférhetővé kell tenni 
azt a módot, amit képviselőtársam elmondott. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Van itt egy szórólap, amit majd el fog juttatni 
az önkormányzat a lakossághoz. Ebben van egy olyan rész, amire jó volna most 
a tévén keresztül is felhívni a figyelmet, hogy üveggyűjtő sziget négy darab 
megmarad Kalászon, tehát nem kell megijedni, az üveget le lehet rakni a 
Martinovics utca-Széchenyi utca sarkán, a tóparti lakóparknál, a Szalonka utcai 
óvodánál és a Lenfonó portánál. 
 
Rogán László polgármester: Igen, megkapja majd minden lakos az eligazítást. 
Tudvalevő, hogy az üveget persze nem lehet szelektíven gyűjteni, merthogy a 
zsákot kivághatja, stb. Amit ön mondott, az teljesen korrekt, köszönöm a 
hozzászólását, képviselő úr. 
Más képviselőtársamtól úgy látom, nem érkezett hozzászólási igény, így 
felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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67/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete Budakalász 
hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

18. I. Javaslat a Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás  2011. évi költségvetésének elfogadására 
II. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának a KEOP 7.1.1.1.-0008-0024 
azonosító számú projekt második fordulós beadásához szükséges 
módosítás elfogadására 
47/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (18. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: 2011. januárban a Társulás felkérte az 
Önkormányzatot, hogy a Társulás 2011. évi költségvetésének általunk történő 
elfogadásáról szóló határozatot juttassuk el számára. 
 A Társulással kapcsolatos dokumentumok módosításait már többször tárgyalta 
a Képviselő-testület, a Társulási Megállapodás ismételt módosítását részben az 
teszi szükségessé, hogy a támogatás feltételeként a Minisztérium meghatározta, 
hogy mely főbb kérdések kerüljenek bele a Társulási Megállapodásba.  
A módosítások kérdésében leginkább stratégiai kérdés a díjpolitika, mely 
komoly kötelezettséget keletkeztet Önkormányzatunk és a többi önkormányzat 
számára is. Az egységes díjpolitika elfogadása lényegében azt jelenti, hogy a 
tagönkormányzatoknak önállóan csekély ráhatása lesz a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjak alakulására. 
Van-e hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a 
határozati javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

68/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás e 

határozat mellékletét képező a Társulás 2011. évi költségvetésének 

általuk történő elfogadását, és felhatalmazza a polgármestert a 
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költségvetési határozat elfogadását támogató dokumentum 

aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 

A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

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

69/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

mellékletét képező Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 

A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 

19. Javaslat Budakalász Város Települési Környezetvédelmi Program 
Felülvizsgálati Dokumentációjának elfogadására 
48/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (19. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A környezetvédelmi törvény értelmében a 
Környezetvédelmi Programot az Önkormányzatnak szükség szerint felül kell 
vizsgálnia. Az Önkormányzat a Hazai Térségfejlesztő Rt.-vel kötött szerződést a 
program felülvizsgálatára. A program felülvizsgálati dokumentációjának 
elfogadása egyrészt az európai uniós pályázatokon való sikeres indulás 
előfeltétele, másrészt a „Belterületi utak fejlesztése Budakalászon” pályázat 
kapcsán a végső elszámoláshoz is szükséges. Ez egy technikai módosítás. 
Kérem tisztelt képviselőtársaimat, tegyék meg a hozzászólásaikat. 
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Németh Antal képviselő: Még a decemberi testületi ülésen tettem fel kérdést 
azzal kapcsolatban, hogy mulasztásban vagyunk az úgynevezett 
környezetvédelmi rendelet megalkotásával. Akkor a jegyző asszony azt a választ 
adta, hogy munka alatt van ez a program. A legutóbbi bizottsági ülésen 
rákérdeztem Fetternétől, aki azt mondta, hogy csak a költségvetés elfogadása 
után kerül erre sor. Azért lényeges az önálló környezetvédelmi rendelet 
megalkotása, mert a környezetvédelmi referens a véleményét jelen pillanatban 
csak a HÉSZ alapján tudja megtenni, ami nem szerencsés, tehát kérem, hogy ezt 
a programban kiemelten szerepeltessük. 
 
Rogán László polgármester: Dolgozunk azon, hogy minél hamarabb mindent 
megoldjunk. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Azért ha megnézzük ezt a környezetvédelmi 
programot, eszerint „az elkerülő út esetén a következő hatásokkal kell számolni” 
- és leírja a 26. oldalon, hogy a zaj- és rezgésterhelés milyen jelentősen 
megemelkedik, a levegőszennyezésben jelentős, határérték feletti koncentráció 
lesz prognosztizálható, növényzetirtás lesz, tehát mindenképpen kellemetlen 
környezetvédelmi hatások lesznek. Én továbbra is azt tartom, hogy csak azért a 
250 millióért, de különben nem szavaznék az elkerülő útra. 
 
Rogán László polgármester: Minden útépítés és az útépítés megvalósulása 
után a forgalom zajjal, porral jár, ez törvényszerű sajnos. Mindannyian 
szeretnénk jó utakon közlekedni, mindenki azt szeretné, ha jó utakon, az autóját 
nem tönkretéve tudna közlekedni, pláne a Budai úton élők, de olyan 
szempontból vannak averzióink állandóan, hogy mindenhol legyen út, csak 
előttünk ne menjen. Ezt a kettősséget valahogy fel kell oldanunk. Tisztában 
vagyok azzal, amit képviselőtársam mond, teljesen igaza van, sajnos ezzel 
együtt kell élnünk a mai világban; igyekszünk persze zajvédő falakkal, 
különböző zajvédő sávokkal, növényzet telepítésével védekezni. 
 
Tolonics István képviselő: Az rendben van, hogy leírja, hogy milyen negatív 
hatással van a környezetre az elkerülő út. De akkor mit mondanak a Budai útiak, 
a Damjanich utcaiak, a József Attila utcaiak, akiknek a házuktól körülbelül 
másfél méterre pöfög az a naponta több száz autó? 
 
Rogán László polgármester: Több ezer.  
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Tolonics úr már nagyjából elmondta, amit 
szerettem volna mondani. Jelenleg az az irdatlan autómennyiség, ami a város 
főútvonalain halad át, az elkerülő úttal a városon kívül haladna, nyilvánvalóan 
nem lépésben, egyesben álldogálva tíz perceket mondjuk a József Attila utca-
Pomázi út-Budai út-Damjanich utca vonalon, hanem a városon kívül elhaladva. 
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Ezzel nyilván sokkal inkább csökkenne a környezeti terhelés a város területén 
belül, persze kívül, a mezőn vagy a réten növekedne. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Novotny úr hozzászólása akkor lett volna 
korrekt, ha folytatja az idézetet a tanulmányból, ugyanis azon kívül, hogy 
természetesen ezeken a külterületi részeken a levegő minősége romlani fog, a 
tanulmány szintén a 26. oldalon a következő megállapításokat teszi: „A tervezett 
elkerülő út pozitív hatásterülete: a negatív hatások mellett jelentős pozitív hatása 
is lesz az elkerülő út üzembe helyezésének. A település lakott területén a zaj- és 
rezgésterhelés jelentősen csökkenni fog, a levegő minősége jelentősen javulni 
fog, a baleseti kockázat jelentősen csökkenni fog, az épített környezet 
állagromlása jelentősen csökkenni fog.” Mérlegelni kell, hogy ez milyen 
előnyökkel és milyen hátrányokkal jár - azt hiszem, nem kérdés, hogy 
önkormányzati szempontból melyik a fontosabb. 
 
Rogán László polgármester: Úgy látom, több hozzászólás nincs, így 
felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

70/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Települési 
Környezetvédelmi Program Felülvizsgálati Programját és 
Felülvizsgálati Helyzetelemzését. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

20. Javaslat ügyvezetői pályázat kiírására 
49/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (20. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A Közmű Üzemeltető cég ügyvezetőjének 
kiválasztása pályázati úton zajlik, a pályázat szöveg szerinti ismertetését 
tartalmazza az előterjesztés. 
Tudja a tisztelt Képviselő-testület és a tisztelt lakosság, hogy határozott időre 
adtunk megbízást dr. Udvarhelyi Istvánnak a két cég vitelére. Itt a két cég 
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egymástól elválik ilyen szempontból – a későbbi napirendi pontok között ez 
tárgyalásra is kerül –, az egyik tekintetében az önkormányzat kiírja a pályázatot. 
Ezt tartalmazza az előterjesztés, le van írva minden feltétel a pályázat 
szempontjából – gondolom, mindenki áttekintette. 
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

71/2011. (II.24.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a jelen határozat mellékletét képező tartalommal ügyvezetői 
pályázatot ír ki a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. élére. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás 
közzétételére. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a 
pályázat eredménytelennek nyilvánítására.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

Ügyvezetői pályázat 

Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1), mint a 

Budakalászi közmű Üzemeltető Kft. tulajdonosa pályázatot hirdet a gazdasági 

társaság(székhelye: 2011 Budakalász, Szentendrei út 24.) ügyvezető igazgatói 

munkakörének betöltésére. 

Az ügyvezető igazgató feladata: a gazdasági társaság ügyvezető igazgatói 

feladatának ellátása, képviselet. 

Feladatai különösen: a társaság hatályos jogszabályoknak, és a belső 

szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más 

hatóság előtt, a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok 
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gyakorlása. 

Pályázati feltételek: 

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

felsőfokú szakirányú végzettség (figyelemmel a 21/2002. (IV. 25.) KöViM 

rendelet a víziközművek üzemeltetéséről előírásaira és egyéb ágazati előírásokra), 

illetve munkaköri egészségügyi alkalmasság, vezetői alkalmasság 

előnyt jelent: gazdasági társaságnál eltöltött legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

helyismeret, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: részletes szakmai önéletrajz, iskolai 

végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai vezetői program, 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatával 

kapcsolatban a Képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,

nyilatkozat a z összeférhetetlenségre vonatkozóan. 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan  

Bérezés: megegyezés – Ptk. szabályai - szerint. Bérigény megjelölését kérjük! A 

munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2010. május 1. napjától tölthető be.  A 

pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási 

határidejének lejártát követő első ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázatot 2011. március 20. napjáig zárt borítékban Budakalász Város 

Polgármesteréhez, Rogán Lászlóhoz  (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) címezve, 

„Pályázat BKÜ Kft. ügyvezetői munkakörre” jeligével ellátva kell benyújtani. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelenné nyilvánítsa. A Képviselő-testület a felhívásnak meg nem felelő 

pályázatot érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó 

a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat 

elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít 
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meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden az előbbiekben 

meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.   

 
 

21. Javaslat a 2011 Budakalász, Posta köz 7/2. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
59/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (21. sz. melléklet)   

 

Rogán László polgármester: A Posta köz 7/2. szám alatti ingatlan 
megüresedett, további hasznosításáról kell döntenünk – erről szól az 
előterjesztés. 
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

72/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Posta köz 7/2. 
szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények 
kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

 

22. Javaslat a 2011 Budakalász, Posta köz 7/4. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
60/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (22. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Szintén megüresedett a Posta köz 7/4. szám alatti 
bérlakásunk, az ingatlan további hasznosításáról szükséges döntenünk. 
Kérem, ha valakinek hozzászólása van, az tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, úgy felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

73/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Posta köz 7/4. 
szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények 
kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

23. Javaslat a 2011 Budakalász, Fürj utca 6. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
61/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (23. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A Fürj utca 6. szám alatti ingatlan is 
megüresedett, arról kell dönteni, hogy a Képviselő-testület milyen formában 
kívánja a továbbiakban hasznosítani az ingatlant. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Úgy tudom, eléggé lerobbant állapotban van ez 
a lakás, és a kiköltöző lakó is lerobbantotta állítólag – nem tudom biztosan, csak 
ezt a hírt hallottam –; célszerűnek tartanám, hogy mielőtt bárkinek odaadnánk 
mint bérlakást, egy felújítást végezzenek, nehogy az legyen, hogy megint 
beszámítással meg hasonlókkal kelljen az értékelésnél majd variálgatni. 
 
Rogán László polgármester: Képviselőtársam! Önnek teljesen igaza van, de 
Pető úrral, aki ezt a lakást használta idáig, megállapodtunk; ő végzett abban a 
lakásban bizonyos felújításokat, amiket most szeretne beszámíttatni, ugyanakkor 
– nagyon jó az információja – nem tudom, milyen okból, önkényesen leszerelt 
radiátorokat. A lényeg az, hogy csak úgy fogunk vele szerződést kötni, hogy ez 
a lakás olyan állapotban lesz, hogy maximum egy tisztasági meszelés kelljen, ez 
a cél, másképp nem fogjuk átvenni ezt a bérlakást. Megkaptuk tőle az ígéretet, a 
szerződés egyébként már lassan aláírásra is kerül vele, olyan állapotban, hogy 
mindenféle lakásigénynek meg fog felelni. 
 
Kaltner Károly képviselő: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az úrral a 
napokban egyeztettünk, és mindenféleképpen megnézzük, mielőtt átvesszük az 
ingatlant, keresünk egy olyan időpontot, hogy a nappali órákban meg lehessen 
tekinteni, mert általában arra hivatkozik, hogy csak sötétben, este menjünk oda 
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át, ami nekünk nem jó. Tehát amint lehet, megtekintjük, és csak akkor lesz 
aláírva a szerződés, ha a lakás megfelelő állapotban van. 
 
Rogán László polgármester: Más hozzászólás nem érkezett, felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

74/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Fürj utca 6. 
szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények 
kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

24. Javaslat a 2011 Budakalász, József Attila utca 62/10. szám alatt lévő, 
megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására 
62/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (24. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A József Attila utcában is megüresedett egy 
önkormányzati bérlakás; arról döntünk, hogy költség alapon hasznosítsuk-e 
tovább az ingatlant. Ez a bérlakás a Tanító utca és a József Attila utca sarkán 
van, azt javaslom, hogy a költség alapon történő hasznosítást támogassuk. 
 
Tolonics István képviselő: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az 
ingatlan költség alapú bérlakásként való hasznosítását. 
 
Rogán László polgármester: Ha más hozzászólás nincs (Senki sem 
jelentkezik.), akkor felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

75/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, József Attila 
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utca 62/10. szám alatti önkormányzati bérlakást költségalapú 
bérlakásként kívánja hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

25. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog megszerzésére és 
szerződéskötésre az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
50/2011.(II.24.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (25. számú melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Az Omszk tó halászati (ténylegesen horgászati) 
jogának megszerzését akarjuk elérni, majd az idei év végéig, pontos és szigorú 
feltételekkel szerződni kívánunk a helyi illetőségű horgászokkal. a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi módosító javaslatai a szerződés 4,6, és 
7. pontjaira vonatkoznak. A módosításokat befogadtam. 
Mivel nincs hozzászólás, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

76/2011. (II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a halászati vízterületté nyilvánított Omszk tóra vonatkozó 
halászati jog ingyenes megszerzését kezdeményezi a Magyar 
Államtól. Abban az esetben, ha a halászati jog az Önkormányzatra 
száll át, a Képviselő-testület a halászati jog gyakorlását és a 
kötelezettségek teljesítését ideiglenesen, határozott időre a határozat 
mellékletét képező szerződési tartalommal az Óbuda-Kalász 
Horgászegyesületnek (képv.: Horváth István elnök, Budakalász, Tó 
u.1.) engedi át. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
halászati jog megszerzését követően a szerződést aláírja. 

Felelős: polgármester 
Határidő azonnal 
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Szerződés 

az Omszk tóra vonatkozó halászati jog gyakorlásának ideiglenes átengedéséről és a joggal 
összefüggő kötelezettségek vállalásáról 

 
amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli. Rogán László 
polgármester), mint az OMSZK Tó halászati jogának várományosa, valamint 
az Óbuda-Kalász Horgászegyesület (Budakalász, Tó u. 1, képviseli: Horváth István elnök), továbbiakban: Egyesület,  
között az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. Előzmények: 
Budakalász Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi az OMSZK Tó, amelyet 2010. évben a tó korábbi 
vagyonkezelője, a Kaláz Kft. kezdeményezésére a Fővárosi és Pest Megyei Szakigazgatási Hivatal 22.4/10506-1/2010 
ügyszámú határozatával halászati vízterületté nyilvánított. A vízterület halászati joga az 1997. évi XLI. törvény 3.§ (2) 
bekezdése alapján jelenleg a Magyar Államot illeti meg, amely jogot az Állam haszonbérbe adás útján hasznosít. Az 
Önkormányzat annak érdekében, hogy a közigazgatási területén, és tulajdonában lévő tó halászati jogát megkapja, 
kezdeményezi a szükséges eljárás megindítását az illetékes hatóságnál. Az Önkormányzat rögzíti, hogy jelenleg az OMSZK 
Parkot és a tavat is érintő fejlesztési koncepció, valamint HÉSZ-módosítás előkészítését végzi, amely alapvetően 
befolyásolhatja a terület és a vízfelület további sorsát, ezt a tényt a felek ismerik és elfogadják. 
A felek azt is rögzítik, hogy a fenti szerződés érvénybe lépésének feltétele a Képviselő-testület jóváhagyó döntése, valamint 
a halászati jog ingyenes önkormányzati megszerzése. 
 

2. A szerződés tartalma: 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül kezdeményezi a halászati jog ingyenes 
megszerzését az Omszk Tó tekintetében. Az Önkormányzat rögzíti, hogy a vagyoni értékű jog megszerzésével és 
birtoklásával kapcsolatos összes költséget (például halőr alkalmazása, haltelepítés) 2011. évben a halászati jog 
átengedésével kívánja biztosítani, valamint fenntartja azt a jogát, hogy a Tó halászati vízterületté nyilvánításának azonnali 
megszüntetését kezdeményezze, mindennemű pénzügyi vagy más igény érvényesíthetőségének kizárása mellett az 
Egyesület részéről.  Abban az esetben, ha a halászati jog ingyenesen a Magyar Államról az Önkormányzatra száll át, úgy az 
erről szóló jogerős döntés, vagy szerződés hatályba lépését követő 3 napon belül az Önkormányzat a vagyoni értékű jog 
gyakorlását az Egyesületnek a jelen szerződésben rögzített feltételekkel átengedi. A vízminőség fenntartása és mérése 
továbbra is az Önkormányzat feladata, ám annak költségei, és minden kiszabott büntetés, amely a nem megfelelő 
joggyakorlásból ered, vagy azzal összefügg, az Egyesület felelősségi körébe tartozik.  
 

3. A szerződés időbeli hatálya 
A szerződés határozott időre, 2011. december 31-ig jön létre azzal, hogy azt bármely fél indoklás nélkül, vagyoni vagy nem 
vagyoni igény érvényesítését kizárva azonnali hatállyal megszüntetheti. A felek képviselői ugyanakkor a szerződés 
időtartama alatt minden negyedév végén megtárgyalják, hogy az Önkormányzat területet érintő fejlesztési elképzelései, 
valamint a jog gyakorlása során felmerülő problémák, vitás kérdések miként alakulnak, és közös akarattal a szerződést 
meghosszabbíthatják. A jelen szerződés hatályba akkor lép, ha a Magyar Államtól a halászati jog gyakorlása átkerül az 
Önkormányzathoz, ellenkező esetben külön intézkedés nélkül hatálytalan. 
 

4. Az egyesület kötelezettségei.     
Az Egyesület kijelenti, hogy  

 elnöke a szükséges felhatalmazás birtokában jogosult a szerződés aláírására, a joggyakorláshoz szükséges 
anyagi forrásokkal rendelkezik, illetve azokat folyamatosan, zökkenőmentesen előteremti,  

 tudomásul veszi, betartja és betartatja az OMSZK Park és Tó rendjét, az eddig kialakultak szerint, minden 
tekintetben megvalósítja a horgászok és a tavat használó egyéb személyek és szervek közti együttműködést. 
Mindez azt is jelenti, hogy a nyári szezonban a horgászati tevékenység akkor végezhető, ha az a parkban pihenő 
emberek lehetőségeit nem csorbítja, nem korlátozza, ide nem értve a park – általában - északkeleti-szektorát 
jogellenesen és a park szabályzatába ütközően használókat, 

 a halászati jog gyakorlásának térbeli korlátja egyrészről az OWC Kft. által üzemeltetett wakeboard-szolgáltatás 
zökkenőmentessége a tó keleti oldalán, amely azt jelenti, hogy az Egyesület tagjai az OWC Kft. által bérelt 
területszakasz 15 méteres körzetében nem horgászhatnak, másrészről a halászati jog gyakorlása a tó nyugati 
oldalán a Tavirózsa étterem vonaláig folytatható. A szerződés alapján tehát a halászati jog térbeli korlátozottsága 
szerint horgászni alapvetően az OMSZK Tó északi karéjában lehet.  

 saját költségén alkalmazza azt a szükséges humán-erőforrást (pl. halőr), amelyet a mindenkor hatályos 
jogszabályok a halászati vízfelületre és a halászati jog birtokosára vonatkozóan előírnak, az Önkormányzattal 
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egyeztetett módon saját költségén gondoskodik a jegykiadás kulturált, tájba illő feltételeinek megteremtéséről 
(halőrház),  

 saját maga visel minden olyan előre látható és előre nem látható költséget, amely a joggyakorlás során felmerül, 
 a szükséges szakmai standardoknak megfelelően jár el, tagjai mindenkor együttműködő, szakszerű magatartást 

tanúsítanak,  
 kiállítja azokat a szükséges engedélyeket, amelyek az Egyesülethez tartozó horgászokat kétséget kizáró módon 

azonosítják, és kötelezi tagjait, hogy ezen dokumentumokat a horgászat során tartsák maguknál és az 
Önkormányzat Közterület-felügyelete részére ellenőrzés céljából mutassák be, 

 a tevékenysége nyomán keletkező szemetet saját költségén összeszedeti és elszállíttatja, 
 tudomása van arról, miszerint a Parkba gépjárművel behajtani tilos, az Önkormányzat a horgászhely 

megközelítése érdekében önálló parkolót kijelölni nem tud, ezt a körülményt az egyesület tagságával megismerteti, 
és betartatja, 

 a Park területén, vagy a tó felszínén vagy felszíne alatt semmiféle ideiglenes vagy végleges jellegű létesítményt 
nem építhet. 

 
Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat, illetve egyesülete vízi rendezvényeinek alkalmával az Omszk tavon a 
halászati jog szünetel. Az Önkormányzat az események időpontjáról 15 nappal korábban értesíti az egyesület képviselőjét. 
 
Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a fenti kötelezettségek megsértése esetén az Önkormányzat a szerződéstől minden 
jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni. 
  

5. Az Egyesület jogai: 
 
Az Egyesület jogosult 
 

 a megfelelő szakmai előírások alapján a tóba halat telepíteni, a tóban horgászni, 
 a horgásztatásért a horgászoktól ellenértéket kérni, 
 halőrházat létesíteni. 

 
6. A jelen szerződés rendes felmondásához vagy bármilyen módosításához a Képviselő-testület jóváhagyó döntése 

szükséges, ugyanakkor a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére – mivel az azonnali 
beavatkozást igénylő esetet jelent - a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel. 

 
7. Jelen szerződésben a halászati jog megnevezése az Omszk tó speciális jellege miatt horgászati tevékenységet 

takar. 
 

8. Egyebekben a felek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

9. A felek a szerződést 3 egyező példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Budakalász, 2011. február 25. 
 
 
Budakalász Város Önkormányzata    Óbuda-Kalász Horgászegyesület 
Rogán László polgármester     Horváth István elnök 
 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel a nyílt napirendi 
pontok végére érkeztünk, kérem, hogy azok a képviselők, akik jelezték a jegyző 
asszonynál a napirend előtti hozzászólásukat, ennek tegyenek eleget. 
 
Major Ede képviselő: Tisztelt Képviselőtársaim! Akik már voltak a 
Településfejlesztési Bizottság ülésén, azok tudnak róla, hogy kezdeményezni 
szeretném a 2011. évhez kapcsolódóan egy fasor telepítését. Nekünk 
képviselőknek jó példával kell elöl járnunk, mindenki a saját tiszteletdíjából 
állná a fa árát. Tizenvalahány ezer, maximum húszezer forintba kerülne egy fa, 
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egy vállalkozó barátunk már jelezte, hogy ő vállalja a beszerzést, így feltehető, 
hogy lejjebb fog menni az ár, illetve ő is szeretne egy fát elültetni velünk. A 
kiosztott rajzon lehet látni, hogy hova kerülnek elültetésre a fák: ahogy a József 
Attila utcára ráfordul az út a 11-es útról, a Renault előtt kezdődne, és 
folytatódna a falu felé. Gömbkőris fáról van szó, ami nagyon szép lesz, ha 
megnő. Nem feltétlenül fontos sok százezer forintokat fordítani különböző 
dolgokat, hanem kevesebb pénzből is lehet 50-70 évre maradandó értéket 
teremteni. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot, illetve 
aki nem támogatja, az jelezze. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm, képviselőtársam. Ez egy felhívás volt 
a képviselőtársunk részéről, nem lett határozatba foglalva, mindenkinek a 
lelkiismeretére van bízva, hogy ha úgy gondolja, akkor ez a képviselő-testület 
kvázi annak állít emléket, hogy megalakult 11 fővel. Én támogatom Major 
Edének ezt a felhívását. 
 
Balogh Csaba képviselő: Sajnálatos hírt kaptunk a Szegély utcából egy olyan 
történés kapcsán, ami a közbiztonságunkat érinti. Az egyik magiszterünk 
kerítését valamelyik éjszaka folyamán kibontották, és a kapunyitó rendszert 
manuálissá állítva a kocsiját ellopták. Milyen lehetőségek nyílnának arra, hogy a 
járőrözést akár a polgárőrökkel, akár a településőrökkel ott megoldhassuk, a 
perifériára szorult utcák, külterületi részek biztonságát növelve? 
Biciklivel járva-kelve engem gyakran „elkapnak” a töltésen, vagy nekem esnek 
a kérdésekkel, vagy engem kérnek meg. Konkrétan arról van szó, hogy a 
Majdán-töltésen kisgyermekekkel ott sétálók azt kérték, hogy mivel ki van téve 
a töltés mindkét végére a „Motorozni tilos!” tábla, ne engedjük meg a 
motorozást a töltésen, mert problémákat okoz. Nem tudom, hogy a polgárőröket 
kérjük meg, vagy a településőröket, ezen gondolkodjunk el. 
A másik kérés az Omszk parkkal kapcsolatban jött; láttak bizony néha autóval is 
behajtani oda valakiket. Nem tudom, a napnak melyik szakában történhetett 
ilyen fajta „csúfság”, de próbáljunk útjába állni a szabályok be nem tartásának – 
nyilván személyi feltételei vannak, megint csak polgárőrök, településőrök, a 
járőrözését, posztolását valamilyen módon megoldani, hogy a szabályokat 
betarttassuk. 
A Béke sétány és a Mályva utca között vannak kis átjáró utcák. Ezekben 
ilyenkor, amikor olvad a csapadék, illetve a talajban a fagy felenged, elképesztő 
állapotok uralkodnak, olyan, mintha fölturmixolták volna a talajt, elmerül 
mindenki benne. Van-e olyan bontási munkából származó betonlap vagy kocka, 
amivel ki tudnánk ezeket rakni, hogy legalább egy babakocsi, vagy egy biciklit 
toló ember, vagy két ember egymás mellett elférhessen? Van-e ilyen, valahova 
lerakott betonmaradékunk, amit ilyen esetekre fel tudunk használni? 
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Rogán László polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólását, képviselő úr, 
meg is válaszolnék pár dologra. Van Budakalászon egy olyan cég, akivel 
nekünk is van szerződésünk, aki most ingyen telepít Budakalászon 
biztonságtechnikai berendezéseket; fenn van a honlapon is, a hivatalban ezt 
Benkó Attila koordinálja. Azzal az úrral, akivel ez történt, felvesszük a 
kapcsolatot, és ha nincs ilyen biztonsági rendszere, ez egy nagyon jó 
szolgáltatási lehetőségnek tűnik.  
A töltésen a motorozás: bízom benne, hogy Udvarhelyi István, aki most szívvel-
lélekkel szervezi át Budakalászon a közterületek és a közbiztonság felügyeletét, 
tudni fogja, miről beszélünk, és ezt el fogom hozzá juttatni. 
Ha szabad ilyet mondanom, nagyon örülök annak a felszólalásnak, amit az 
Omszk tóval kapcsolatban mondott a képviselő úr. Itt is látszik, hogy amit a 
testület elfogadott, hogy az Omszk tóra egy koncepciót dolgozzunk ki, ez annak 
része. Teljesen jó a felszólalás, képviselő úr, az Omszk tó és a park környékén 
vannak olyan állapotok, amiken változtatnunk kell az elkövetkezendő 
időszakban. Nem hiába készül arra a területre kis rendezési terv; az a koncepció, 
amit szeretnénk kidolgozni, a szabadidő eltöltésére, sportra is lehetőséget adó 
területté válik, ami az emberek biztonságát is nagyban befolyásolja. Addig is, 
amíg ez nem valósul meg, természetesen a behajtásokat meg fogom figyeltetni, 
hogy mi történik; azon túl, hogy a polgárőr bemegy autóval esténként, nem 
szeretném, ha ott különböző behajtások történnének. 
A kis átjáró utcák tekintetében: nem tudom, van-e még azokból a kövekből, 
amik például a Rózsa utca és a Szent László utca közötti kis közben vannak; ha 
van, akkor próbálunk lépni, ha nincs, akkor meg keressük a megoldást. Bízom 
benne, hogy a tavasz megadja sok mindenre a választ, utcákat, vízelvezető 
árkokat tervezünk, ha jön a jó idő és lehet már dolgozni, Budakalászt szeretnénk 
víz által nem járt településsé tenni újra. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az előző testületi ülésen örömmel nyugtáztam 
polgármester úrnak azt a szándékát, hogy amennyiben az idő engedi, akkor az 
útjavítási munkák elkezdődnek; volt két hét, amikor 15 fokot meghaladó 
hőmérséklet volt. A Gerinc utca járhatóvá tétele - ha egy markológép vagy 
kotrógép végigmenne ott - nagyon nagy segítség lenne. Ez az első, amit 
szeretnék kérni, hogy ezzel kapcsolatban szíveskedjék eljárni. 
Elindult a Berdóban a csatornázás tervezése kapcsán az előtakarékosság, most 
már 120 fölötti létszámban csatlakoztak ehhez az ott lakók. Ezzel kapcsolatban 
van-e valami előrelépés, pályázati lehetőség, tervezés, satöbbi? 
A Gerinc utca végén - erről viszonylag kevés az információm - élnek olyan 
budakalászi polgárok belterületen, akiknek az ivóvízellátása nem megoldott. 
Ezzel kapcsolatban kérhető-e a hivatal segítsége? 
 
Rogán László polgármester: Ez a kérdéssorozat nagyrészt a Gerinc utcára 
vonatkozik. Amikor a múltkori tájékoztatást megkaptam, sőt volt szerencsém 
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kapni a Védegylettől egy időjárás-előrejelző sillabuszt is, amit odaadtam Homor 
úrnak, aki azt mondta, hogy nagyon szívesen segítene, de az aszfaltkeverők nem 
dolgoztak még januárban vagy február elején. Jártak nálam nemrég a Gerinc 
utcából, és nekik is megígértem, hogy amint az idő engedi, a Gerinc utcát újra 
járhatóvá tesszük, a Pacsirta utcát pedig teljesen megépítjük, hogy a lakosok 
biztonságát, komfortérzetét javítani. 
Az ivóvízzel kapcsolatban nem tudok mit mondani, természetesen meg fogjuk 
nézni mindenféleképpen. 
A csatornával kapcsolatban: olyan szinten állunk most egy pályázat 
tekintetében, hogy a hivatal azt várja, hogy ki legyen írva a pályázat. Azt az 
információt kaptam a beruházási csoporttól, hogy ez a pályázati anyag beadható; 
az előtakarékosságban részt vevő budakalászi lakosok, akik nagyon okosan 
gondolkoztak a sorsukról előre, meg minden belterületi berdói lakos ennek az 
előnyeit fogja élvezni. Ez egy nagyon nagy beruházás, amit az önkormányzat a 
saját nevében nem tud finanszírozni, ezért kell mindenféleképpen pályázaton 
indulnunk. Tudvalevő, hogy 60 millió forintot betettünk a költségvetés 
tervezetébe - bízom benne, hogy a testület jövő héten el tudja fogadni -; ez 
elegendő alapot adhat nekünk, ha lesznek olyan kiemelt pályázatok, amit az 
önkormányzat szeretne megvalósítani. 
 
Tolonics István képviselő: Egy kicsit furcsa lesz, amit mondok, miután az 
előbbi hozzászóló említette, hogy történt egy betörés; én olyan jelzéseket 
kaptam, hogy javult a közbiztonság Budakalászon. Többek között a 
Sportcsarnok környékét említették, hogy amióta a térfigyelő kamera figyeltetve 
van, azóta lényegesen csökkentek, sőt megszűntek a különféle autófeltörések. 
Ehhez kapcsolódva többen jelezték nekem, hogy amikor a költségvetésünket 
készítjük, fektessünk nagyobb hangsúlyt a kamerafigyelésre, és hogy közrendőr 
is dolgozhasson, ezáltal mindannyiunk közérzete jobb legyen. 
Az utakkal kapcsolatban: a Sport utca-Tanító utca sarkon, ahol jobbra, kis ívben 
lehet fordulni a Tanító utcáról, ott éktelenkedik egy beszakadt aszfaltrész. 
A Vasútsoron a Jóléti Szolgálat péksége előtt ha felenged a fagy, a járdán is alig 
lehet majd közlekedni, a szállító teherautók annyira tönkretették azt a részt. 
Ugyanez a helyzet az Alsó állomás területén; polgármester úrral tegnap 
beszélgettünk erről, hogy egy mart aszfaltréteget vagy valamit helyezzünk ott el, 
legalább ideiglenesen oldjuk meg - az árok körülbelül 5 méterre van, hogy 
lefolyhasson a csapadékvíz -, hogy ne kelljen térdig érő vízben menni azoknak, 
akik HÉV-vel utaznak. 
Jó hír, hogy a régóta csattogó vasútsori sín a múlt héten elkészült. Elmentem a 
BKV karbantartóihoz közösen egy lakótársunkkal, és elértük, hogy a múlt héten 
meghegesztették a kimaradt réseket, úgyhogy azon a részen csendesen halad a 
HÉV. 
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Rogán László polgármester: A Budakalász Alsó állomás környéke BKV 
terület. Katasztrófa, ami ott van, a Jókai utca végéről esős időszakban nem lehet 
kimenni az állomás területére. Ugyanez vonatkozik valóban a Félúti Ház 
környékére is. 
A II. ütem megindulása kapcsán ma volt itt, a hivatalban egy egyeztetés. Erősen 
lobbizok azért – valószínűleg a NIF-nél kell majd lépéseket tennünk –, hogy azt 
a mart aszfaltot, amit a József Attila utcáról felszednek, azokra az útjainkra 
tudjuk fordítani, amelyeknek a későbbi leaszfaltozását tervezzük; addig is egy 
olyan megoldást akarunk négy-öt évre, hogy ha azt a 600 köbméternyi aszfaltot, 
ami másfél kilométernyi út leaszfaltozására elegendő, megkaphatjuk, akkor a 
nyári időszakban ezeket az utakat megcsinálnánk - gondolok itt a Félúti Ház 
környékére és az állomásra is, ami bár nem a mi területünk, de ott az emberek 
életminősége gyatra. Valóban, ahogy Balogh képviselőtársam is az előbb 
elmondta, a kis közök környékén is fagyos időben, amikor az altalaj még nem 
fogadja be a vizet, nem tud elszivárogni, így nem lehet közlekedni, eső után nem 
lehet közlekedni, és ugyanez van a Budakalász Alsó állomásnál is. Ezt 
mindenképpen meg kell oldanunk, bízom benne, hogy a nyár folyamán 
véglegesen rendezni tudjuk. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Köszönöm Balogh képviselő úr észrevételeit. Annyit 
tennék csak hozzá, hogy mivel elég sok probléma van, általában nem várom 
meg a testületi ülést, hanem azonnal jelzem a polgármesternek vagy a jegyzőnek 
az ilyen problémákat. Egyébként a gáton való motorozás nem most kezdődött, 
nagyon régi probléma, én is rendszeresen találkozom ezzel. Nagyon köszönöm a 
polgármester úrnak, hogy az ottani járőrök vagy a polgárőrség figyelmét 
felhívják, de nagyon nehéz ezt a problémát megoldani, meg elkapni is nehéz. 
Egyébként az Omszk park biztonsági helyzetével kapcsolatban is nem véletlenül 
javasoltam az elmúlt testületben többször is, amit sajnos a képviselő úr is 
leszavazott, hogy be kellene keríteni és a rendteremtést ott elindítani. Remélem, 
ez a folyamat azzal elindult, hogy megbízásra került egy vállalkozás azzal, hogy 
végre olyan elképzeléseket tegyen le az asztalunkra, amiből lehet látni, hogy 
hogyan fogunk tudni rendet teremteni az Omszk park körül. Az, ami ott van, egy 
helyzet, de amint beindul a nyári szezon, vagy egy kicsit jobb idő lesz, tudjuk, 
hogy a budakalászi emberek arról a területről kiszorulnak. Ezt évente legalább 
kétszer-háromszor elmondom a testületi üléseken. Azt gondolom, megindultak a 
lépések afelé, hogy normális, kulturált, a településünkhöz méltó helyzet 
alakuljon ki az Omszk parkban és körülötte. 
A Káplán utcai lakók jelezték, hogy ott az útviszonyok tarthatatlanok, ha egy 
kicsit enyhül az idő, akkor majdhogynem bokáig gázolnak a sárban. Amint 
polgármester úr jelezte is, ahogy bármifajta útberuházást az idő lehetővé tesz, 
akkor erre az útra is ki fognak térni. 
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Dr. Novotny László képviselő: Voltam Homor úrnál egyeztetni, hogy milyen 
utak tervezése került kiadásra. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a Felsővár 
utca nem került egyelőre szóba, mindenképpen szeretném, ha ezzel 
foglalkoznánk. Tudom, hogy jelentős költség lenne annak a geodéziai felmérése, 
statikai, talajmechanikai felmérése, de ezzel mindenképpen foglalkozni kéne, 
mert előbb-utóbb be fog szakadni az út. 
Csatlakoznék a közbiztonsági kérdéshez. Annak a lakótársunknak, akinek most 
a gépkocsiját ellopták, az előző nap, amikor sétáltattam a kutyámat a Berdóban, 
jött a szomszédja, hogy az ő kutyája - egy nagyméretű kutya - eltűnt, méghozzá 
nem is tudták, hogyan, mert abból a kertből nehezen tud kiszabadulni. Akkor 
merült föl bennem, amikor ezt a lopást hallottam, hogy valószínűleg nem volt 
véletlen, hogy eltüntették, mert afelől bontották meg a kerítést. Erre figyeljünk 
oda - Krunity úrnak is, mielőtt a birkáit ellopták, előző nap elpusztultak a kutyái, 
szóval érdekes módon összefügghetnek a dolgok -, mert ezek figyelmeztető 
jelek lehetnek, hogy valami készül. 
 
Major Ede képviselő: Egy információt szeretnék mondani a Galamb 
utcaiaknak. A volt gumisműhely előtt egy 5-8 méteres szakaszon az árok 
beomlott. Homor úrral megbeszéltem, hogy amint az idő javul, meg lesz 
csináltatva az az árokrész. 
 
Rogán László polgármester: A Felsővár utca egyben gyalogosforgalmat és 
személyautó-forgalmat is lebonyolító utca, és tudjuk, hogy ott a gyalogosok 
sokszor életveszélyben vannak. Ezért is fontos megcsinálni úgy a Berdó lépcsőt, 
mint a Kálvária lépcsőt, ez a kettő már nagyban segíthetne minket, viszont a 
Kálvária utca meg a Felsővár utca viszont nem egyszerű útberuházás. Homor 
úrral már tárgyaltam róla, hogy például a Kálvária utca egy közel 70-80 milliós 
beruházás, ha úgy akarjuk megcsinálni – olyan alappal, olyan vízelvezetéssel, 
olyan telekkialakításokkal –, hogy két autó is elférjen egymás mellett. Vérzik a 
szívem, hogy ezt kell mondanom, de ezek nem férnek bele egy normál útépítési 
időszakba, amikor 10-12 millióból építünk utat, ez sokkal nagyobb volumen. 
Próbálunk különböző csomagokra ráfűzve valamit kitalálni – bízunk benne, 
hogy sikerül –, de addig is a Felsővár utcára fogunk találni valamilyen 
megoldást, sajnos nem teljes körűt. 
 
Ha nincs más hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), akkor én mondanék pár 
gondolatot tisztelt képviselőtársaimnak és a tisztelt budakalászi lakosoknak. 

 Január 26-án Kovács Róbert alezredes úr járt nálunk, a Pomázi Rendőrőrs 
parancsnoka; 

 Február 1-jén tartottunk egy rendkívüli testületi ülést; 
 Február 2-án meghívást kaptam a Védegylet megbeszélésére; örömmel 

vettem és köszönöm szépen, hogy ott lehettem; 
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 Február 4-én a Cora igazgatójával ismerkedtünk meg. A Cora igazgatója 
egy francia úr, aki nagyon szépen beszél magyarul, és lokálpatrióta 
kötődést szeretne Budakalászon kialakítani – nem is hittem volna, hogy 
ilyen pozitívan áll hozzánk –; például ígéretet kaptam arra, hogy a 
Budakalász Évének rendezvényeit jelentős összeggel fogja támogatni; 
milliós összegre gondolt, köszönettel veszem tőle, ez egy nagyon pozitív 
gesztus. Hozzá kell tennem, hogy ugyanilyen milliós összeggel támogatja 
a budakalászi sportot is – ezért még nagyobb köszönet, köszönöm neki, a 
televízión keresztül is; 

 Február 7-én a Saubermacher-Bicske képviseletében Rák úr járt nálunk, 
letárgyaltuk ezeket az ominózus, testület által elfogadott dolgokat is; 

 Február 9-én Szentendrén jártam Dietz Ferenc polgármester úrnál, és a 
hátsó tavak közös hasznosítási lehetőségeiről tárgyaltunk; gondolkozunk 
közösen egy koncepcióban; itt óriási beruházásokról lenne szó, 
ugyanakkor óriási pénzekről is, amire sem a szentendrei, sem a 
budakalászi önkormányzatnak jelenleg nincsenek forrásai, de legalább a 
közös gondolkodás induljon el; 

 Szintén február 9-én járt nálam még Debics Zsigmond, a Kistérségi 
Társulás irodavezetője; 

 Február 10-én tartottunk egy intézményvezetői értekezletet, próbáltam az 
intézményvezetőkkel a költségvetésről pár gondolatot megbeszélni, 
azokat az őket is érintő változásokat, amelyeket a testület tárgyalni fog; 

 Február 11-én Shulteisz Judit járt nálunk, a Gézengúz Alapítvány 
vezetője, aktuális kérdésekről beszélgettünk; a Cora a Gézengúz 
Alapítványt is fogja támogatni bizonyos összeggel; 

 Február 14-én itt, a hivatal tárgyalójában egy TSZT-tájékoztató volt; a 
településszerkezeti tervünket szeretnénk előbb-utóbb elfogadni; 

 Február 18-án Tatár úrral találkoztam, az Óbuda Szövetkezet elnökével; 
egymás szomszédai vagyunk a hátsó tavak tekintetében is. Jó hír, hogy 
lejárt az a tízéves törlesztés, amit az Óbuda Szövetkezettel kötött még 
annak idején a Képviselő-testület 2000-ben, az Omszk tó megvásárlásával 
kapcsolatban fizettünk ki nekik nagyon sok pénzt, több mint 170 millió 
forintot tíz év alatt; 

 Február 23-án a Duna-partért Egyesülettel volt egy megbeszélésünk; ők 
azok, akik szeretnék a belterületi státuszt rendezni a Duna-parton; 
elmondtam nekik a testület által hozott döntést és a sorompó helyzetéről 
tájékoztattam őket. Bízom benne, hogy előremutató megbeszélés volt. 

 Szalkai doktor úr járt nálam, az egyik kalászi állatorvos, aki idáig a 
közalapítványnak volt az elnöke. Jelezte, hogy megszűnt az úgynevezett 
összevezetéses eboltás. Ez azt jelentette, hogy annak idején a kijelölt 
oltópontokon kapták meg a kutyák az oltást. Ez rendeletileg megszűnt, 
ugyanakkor az eboltás továbbra is kötelező. Mi most minden fórumon, 
ahol lehetőségünk van – honlap, újság, és különböző falragaszok útján is, 
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a hirdetőtábláinkon –, a lakosságot erről tájékoztatni fogjuk, hogy nem 
lesz összevezetéses eboltás, viszont minden kutyatulajdonosnak kötelező 
a kutyáját veszettség ellen beoltatni bármelyik budakalászi állatorvosnál. 

 Még egy dolog: elég drasztikus beavatkozás történt a budakalászi 
élővilágba azzal a favágással, amit az ELMŰ végzett. Én is felháborítónak 
tartom azt a borzasztó megcsonkítást, amit a budakalászi fákban tettek. 
Kértünk tőlük egy tájékoztatást, és amit írtak nekünk, az arcpirító – 
felolvasom. Bizonyos rendelkezésre hivatkozik a cég, és azt írja nagy, 
fekete betűkkel kiemelve, hogy: „Az elektromos gallyazás során a 
kertészeti és az esztétikai szempontok, valamint a növényzet túlélési 
esélyei másodlagos helyre szorulnak az élet- és vagyonbiztonság mögött.” 
Én ezt tudomásul veszem, de azért ha egy kifejlett, ereje teljében lévő fát 
úgy legallyaznak, hogy szegény vegetálni fog még két-három éven 
keresztül, egy kis hozzáértéssel elkerülhető lett volna. 

 
Ha más hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), elbúcsúzunk a budakalászi 
lakótársainktól, mindenkinek jó pihenést kívánok, a Képviselő-testület zárt 
ülésen folytatja a munkáját, tíz perc szünet után. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
 

(Szünet: 17.43-17.56 

A 26-32. napirendi pontokat a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

A nyilvános ülés végének időpontja: 17 óra 56 perc.) 
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