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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 5/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2011. március 3-án (csütörtökön) 16 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
 
 
9/2011.(III.7.) Önk. rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének 
módosítás 

 
85/2011. (III.3.) Kt. határozat 

Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére  
86/2011. (III.3.) Kt. határozat 

Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére  
87/2011. (III.3.) Kt. határozat 

Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére  
88/2011. (III.3.) Kt. határozat 

Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére  
 
10/2011.(III.7.) Önk. rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetését 

 
11/2011.(III.7.) 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 
módosítását. 

 
89/2011. (III.3.) Kt. határozat 

Javaslat vagyonrendelet módosítására és a pomázi rendőrőrsnek 3 db 
számítógép ingyenes átadására  
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90/2011. (III.3.) Kt. határozat 

Javaslat pályázati lehetőségeken való indulásra 
91/2011. (III.3.) Kt. határozat 

Javaslat pályázati lehetőségeken való indulásra 
92/2011. (III.3.) Kt. határozat 

Javaslat pályázati lehetőségeken való indulásra 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 5/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. március 3-án (csütörtökön) 16 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

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

 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Homor István beruházási osztályvezető 
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport 
osztályvezető 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

módosítására 
64/2011.(III.3.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
  Népjóléti Bizottság 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére  
32/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Népjóléti Bizottság 

 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő:Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat vagyonrendelet módosítására és a pomázi rendőrőrsnek 3 db 
számítógép ingyenes átadására  
65/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat pályázati lehetőségeken való indulásra 
66/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  

  Előterjesztő:Rogán László polgármester 

 

Zárt  napirend: 
5. Javaslat fegyelmi eljárás megindítására 

67/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

Előterjesztő:Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat az“útépítési és felújítási tervek” közbeszerzési eljárása 

eredményének megállapítására  

68/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Közbeszerzési Döntő Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 03 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testületét, a jelenlévő meghívottakat, tisztelt 
televíziónézőinket, az egész város lakosságát. 
A mai rendkívüli testületi ülésünkre hat napirendi pontot javasoltunk, ebből 
négy nyílt és kettő zárt napirendi pont. Ha valakinek a napirendi pontokkal 
kapcsolatban észrevétele van, az kérem, jelezze. (Nincs jelzés.) 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel van jelen. 
Amennyiben nincs a napirendi pontokhoz hozzászólás, úgy kérem, szavazzunk a 
napirend elfogadásáról. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 
egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
módosítására 
64/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A költségvetés előző módosításának elfogadása 
óta született képviselő-testületi döntések, valamint a központi költségvetésből 
kapott pótelőirányzatok átvezetése tette a rendelet módosítását. 
Az anyagot mindannyian megkaptuk. Kérem, ha bárkinek a napirendi ponthoz 
hozzászólása van, az jelezze. (Nincs jelzés.) Minden bizottság támogatta a 
rendeletalkotási javaslatot. Mivel hozzászólásra jelentkezés nem érkezett, 
felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2011.(III.7.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 9/2011. (III.7.) sz. rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
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2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére  

32/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Törvényi kötelezettségnek tesz eleget a 
Képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotásakor. Figyelembe 
vettük a költségvetés elkészítésekor a költségvetési koncepcióban 
megfogalmazott irányelveket, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló törvényt és az egyéb, ide vonatkozó jogszabályokat. 
A bizottságokban tett módosító indítványt befogadom, ezért erről szavazni nem 
kell. 
A Szervezeti-Működési Szabályzat 11.§ (5) bekezdése szerint - határidőben - 
Nógrádi Zoltán képviselő 2 darab módosító indítványt nyújtott be. 
 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Televíziónézők! Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete most fogja megalkotni költségvetési 
rendeletét. Az idei évi költségvetésünk tervezete megszületett. Bízom benne, 
hogy olyan költségvetést tudunk most elfogadni, ami a város javára szolgálhat. 
Nem könnyű a Képviselő-testület helyzete, amikor megalkotja ezt a rendeletét. 
Tudjuk, hogy az ország sorsa a válság után sokkal nehezebb, mint amilyen volt, 
az önkormányzat is csak a rendelkezésére álló forrásokból tud gazdálkodni. 
Nagyon sok munkát tettünk bele e rendelettervezet megalkotásába, az 
intézményvezetőkkel karöltve próbáltuk ezt a rendeletalkotást úgy tető alá 
hozni, hogy lehetőség szerint a legkevésbé fájjon Budakalász intézményeinek, 
lakosságának. Bízom benne, hogy egy olyan rendelettervezetet tudtunk letenni 
az asztalra, ami önöknek is támogatható. 
 
Az szmsz-ünk szerint szerdán délelőtt 10 óráig kellett módosító indítványokat 
tenni írásban a költségvetési rendeletünkhöz. Amik beérkeztek, azokat átnéztük, 
a bizottságok megtárgyalták, azóta csak Nógrádi úrnak érkezett módosító 
indítványa, mint ahogy az előbb is elmondtam. Nógrádi úr sajnos most nincs 
jelen, ezért fel fogom olvasni helyette a módosító indítványait. 
Az első: „Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési rendelet 3.sz. melléklet „Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények” sort 1000e forinttal csökkenti, míg a 6.sz. melléklet „Átadott 
pénzeszközök” 18. és 19. sort (Budakalász Kulturális Öröksége pályázati keret, 
Innovatív pedagógiai módszerek támogatása) 500-500e forinttal növeli.” Ezt a 
módosító indítványt befogadtam. 
 
A második javaslata Nógrádi képviselőtársunknak a következőképpen szól: 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési 
rendelet 3.sz. melléklet „Önkormányzati jogalkotás” sort 3.328e forinttal 
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csökkenti, míg a 7. melléklet 1. sorát (polgármester rendelkezési kerete) ezen 
összeggel növeli. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az ezen módosítás által érintett rendeletek (pl. képviselői 
tiszteletdíjak, szmsz, stb.) megfelelő tartalmú módosítását készítse elő.” Ezt a 
módosító indítványt nem fogadtam be. 
 
Amennyiben tisztelt képviselőtársaim közül bárkinek hozzászólása van a 
napirendi ponthoz, az kérem, jelezze.  
 
Dr. Novotny László képviselő: A költségvetési rendeleti táblákban a 9. 
melléklettel kapcsolatban vannak kérdéseim. „Az önkormányzatok sajátos 
működési bevételei” októberben jelentős megugrást mutatott, 260 millió volt - 
gondolom, ekkor jöttek be az iparűzési adók -, aztán decemberben is elég nagy 
megugrás volt, 68 millió, nyilván ugyanebből származóan. Ugyanakkor, ha 
megnézzük, októberben 314 millióra ugrott a „hitelek összesen”. 
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Ez egy ütemezés, egy tervezet csak, a 
kiadásainkat ehhez képest tervezzük meg. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Csak azért nem értettem, mert pont akkor ugrott 
meg a hitel, amikor bejöttek a nagy pénzek. Ez volt az egyik kérdés. 
A másik: mit jelent ez a „Tartalékok – működési, felhalmozási”, ami 280 millió 
forint?  
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Amiről a képviselő úr beszél, a 9. 
melléklet egy olyan jogszabályi előírás miatt került bele a rendelettervezetbe, 
ami azt írja elő, hogy minden költségvetési szervnek a bevételeit és kiadásait be 
kell ütemeznie havonta, ez az úgynevezett előirányzat-felhasználási ütemterv. 
Azok a számok, amelyek ebben a mellékletben szerepelnek, gyakorlatilag az 
előtte lévő összes többi melléklet számai. A tartalékok, amiket a képviselő úr 
megkérdezett, a 7. mellékletben vannak felsorolva, itt vannak működési és 
felhalmozási tartalékok; a működési tartalékok között szerepel például a 
polgármester rendelkezési kerete, ott van elkülönítve egy bizonyos összeg a 
Szalonka utcai tagintézmény szeptemberi beindításával kapcsolatban, a 
felhalmozási bevételek között pedig a legnagyobb összeg a 60 millió forintos 
pályázati önrészünk, amiről a Képviselő-testület dönt, illetve az a 200 millió 
forintos tartalék, ami a tavalyi évi negatív pénzmaradványunk fedezetére lett 
elkülönítve. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Akkor ez azt jelenti, hogy nem a december 
hónapot terheli ez a 280 millió, hanem ez egy összesített? 
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Ez egy összesített. 
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(Megérkezik Nógrádi Zoltán képviselő, a Képviselő-testület 10 fővel folytatja a 

munkáját.) 
 
Rogán László polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni az általam 
elmondottakhoz, hogy én is módosító indítványt nyújtottam be a 
költségvetéshez. Ezt szintén szeretném felolvasni a tisztelt testületnek és a 
televíziónézőknek: „Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2011. évi költségvetési rendelet 2.sz. melléklet 6.cím Kós Károly Általános 
Művelődési Központ dologi kiadásait csökkenti 4.366 eFt-tal, továbbá az 1/b. sz. 
melléklet 7.a. Értékpapír-értékesítésének bevétele sorát 1.376 eFt-tal csökkenti. 
A felszabaduló forrásból 1.000 eFt-tal megemeli a költségvetési rendelet 6. sz. 
mellékletének 29. sora Intézmények támogatása-iskolák sportcsarnoki 
kontingens sorát, 400 eFt-tal a 6.sz.melléklet 32. Sportpályázat sorát, 500 eFt-tal 
a 6. sz. melléklet 17. Civil pályázat sorát, 110 eFt-tal a költségvetési rendelet 2. 
sz. melléklet 3. cím Nyitnikék Óvoda dologi kiadásait, illetve 980 eFt-tal a 
költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 2.4 Telepi Iskola (összesen) sorát.”  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Nógrádi Zoltán képviselőtársunk megérkezett. Az 
előbb felolvastam az általa tett módosító indítványokat. Elmondtam, hogy ezek 
közül azt, amelyik a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények sort 1 millió 
forinttal javasolja csökkenteni, és 500-500 ezer forintot a Kulturális örökség 
keretre és az Innovatív pedagógiai módszerek sorára tenni, befogadtam.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Csak egy aprócska, rövid észrevételem van. Egyik 
szemem sír, a másik nevet; a polgármester úrén és az enyémen kívül nem 
nagyon érkezett módosító javaslat a költségvetéshez. Azt gondolom, minden 
egyes módosító indítvány javítja a költségvetést, merthogy a konszenzushoz visz 
közelebb; az én példám is jó erre, hogy a hatból végül is ötöt sikerült olyan 
konszenzusos állapotba hozni, hogy más forrásból, más összeggel, de végül is 
remélhetőleg elnyeri a többség támogatását. 
 
Rogán László polgármester: Megkérem az önkormányzat könyvvizsgálóját, 
dr. Bernula Pál urat, hogy tegye meg az észrevételeit a költségvetés 
tervezetéhez. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A könyvvizsgálói 
véleményt írásban leadtam, jogszabályi akadályát nem látom az elfogadásnak. 
Összességében a költségvetésről azt tudom elmondani, hogy nem egy optimális 
költségvetés, de vállalható költségvetés, és nagyon szigorú gazdálkodással, tehát 
nagyon erős, folyamatos kontrolling tevékenységgel a tervezett számok 
körülbelül tarthatók, a város működési költségei biztosíthatók, ezáltal a 
településen a szolgáltatások színvonala nem fog csökkenni, tehát legalább 
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változatlan szinten tartható, sőt talán egy kicsit javítható lesz, a szükséges 
beruházások végrehajthatók lesznek, de nagyon kemény év lesz. 
Egy dologra szeretném még felhívni a figyelmet: elég sok pályázat jelent meg, 
ezeket folyamatosan figyelni kell, és a nagy támogatásintenzitású pályázatokon 
célszerű indulni, ahol a város beruházási céljaihoz jelentős állami támogatást 
kaphatunk. Ez természetesen többletmunkát fog igényelni, sőt esetleg meg kell 
próbálni azokon a pályázatokon is indulni, amelyeken 90-100%-os intenzitás 
érhető el, és ez a költségvetést bizonyos forrásoktól mentesítheti. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm a könyvvizsgáló úr hozzászólását. 
Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ha bárkinek még a költségvetési 
rendelethez észrevétele van, az most tegye meg. 
 
Németh Antal képviselő: Nógrádi képviselőtársam jelezte, hogy rajta és a 
polgármester úron kívül nem érkezett be mástól módosító indítvány. Én nem 
nyújtottam be módosító indítványt, és röviden megindokolom, hogy miért nem. 
Részt vettem az e hét hétfőn tartott bizottsági ülésen, ahol a költségvetés vitája 
megítélésem szerint addig tartott, amíg Nógrádi képviselőtársam előterjesztéseit 
sorra leszavazták - akkor ő még írásban nem nyújtotta be ezeket a módosító 
indítványait -, tehát én ebből az okból nem nyújtottam be módosító indítványt. 
Néhány észrevételt azonban szeretnék tenni. 
Megkérdeztük a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy hogy néz ki a 2010. évi 
várható zárás. Végleges adatokat Balsai kolléganő nyilván nem tudott még adni, 
de becslése alapján 200 millió forintnyi forráshiány jelentkezett, ami azt jelenti, 
hogy a bevételek és kiadások közötti különbözet a múlt év zárásával közel ilyen 
nagyságrendű lesz. 
Megkérdeztük azt is, hogy hogy néz ki az a le nem hívott forrás, ami az elnyert 
pályázatok még be nem folyt részét jelenti; ezt 130 millió forintra becsülte. 
Benne van a költségvetési tervezetben a zárás határnapja, ez nyilvánvalóan azt 
követően keletkezik. Ezt azért szeretném megjegyezni, mert ahogy a 
könyvszakértő úr jelezte, valóban ez a költségvetés összességében nagy 
odafigyelést ró elsősorban a hivatal munkatársaira, de képviselőtársaimra is, 
olyan ígérvények és elkötelezettségek vállalása, ami a jelenlegi költségvetési 
sorokban nem szerepel, az elkövetkező időszakban elég problémás lehet. A 
jegyző asszony fel is hívta mindenki figyelmét a hétfői bizottsági ülésen is arra, 
hogy csak olyan előterjesztést tegyenek, ami ellentételezhető valahol másutt; 
Nógrádi úr ezt egyértelműsítette a beadványában.  
Azok, a múlt év végén néhány képviselőtársam részéről is elhangzott 
észrevételek, hogy 700 millió forintos hiánnyal, meg nem tudom, mivel vette át 
az új Képviselő-testület az önkormányzat irányítását, ezen költségvetés 
előterjesztésével úgy látom, nem bizonyultak igaznak.  
Szerepel itt olyan bevételi forrás is, ami az óvoda elszámolásának egy 
úgynevezett kötbér sorát jelentené. Tudom, hogy annak lehetőségét biztosítja a 
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költségvetés, hogy olyan követelés, aminek a befolyására számítunk, 
betervezhető a költségvetésbe, ennek ellenére jeleznem kell azt az aggályt, hogy 
egy peresített, ilyen fajta követelés tényleges befolyásának lehetősége, ebben az 
évben való teljesülése nem valószínű, hogy bekövetkezhet. Mindenesetre 
egyértelmű, ahogy a 7. fejezetben jelzi is a szöveges értelmezésben az 
előterjesztő, hogy az a körülbelül mínusz 200 millió negatív pénzmaradvány 
lesz a kiadási oldalon tartalékként, ezt képeznie kell a költségvetésnek. Annak a 
300 millió forintos kötvénykibocsátásnak, amit annak idején az előző Képviselő-
testület megtett, a visszafogására került sor. Úgy látom, az eltelt öt hónap után 
mégis megszületik egy olyan vélemény, hogy ennek szükségességét az új 
testület is jogosnak érzi. 
 
Rogán László polgármester: Teljesen egyetértek a képviselő úrral abban, hogy 
ez a költségvetés-tervezet minden képviselőtársamtól felelősségteljes 
magatartást kíván; ahogy ön is fogalmazott, felelőtlen ígérgetéseket nem szabad 
tennünk senki felé, mert az nem a valós helyzetünket mutatná be a lakosságnak. 
 
Kaltner Károly képviselő: Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke most nem tettem 
módosító hozzászólást, mivel szervesen részt vettünk a költségvetés 
tervezetének megalkotásában, és azt gondolom, elég jól sikerült. 
 
Rogán László polgármester: Úgy látom, más hozzászólás nincs. Nógrádi 
képviselőtársam általam befogadott módosító indítványáról külön nem kell 
szavaznunk.  
Felolvasom azt a módosító indítványát, amit nem fogadtam be. (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 5 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 

 
85/2011. (III.3.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési rendelet 3.sz. melléklet „Önkormányzati jogalkotás” 
sort 3.328e forinttal csökkenti, míg a 7. melléklet 1. sorát 
(polgármester rendelkezési kerete) ezen összeggel növeli. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az ezen módosítás által érintett rendeletek (pl. 
képviselői tiszteletdíjak, szmsz, stb.) megfelelő tartalmú 
módosítását készítse elő.” 
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Rogán László polgármester: Most felolvasom a határozati javaslatokat. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 

 
86/2011. (III.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatalban 1 fő igazgatási ügyintézői és 1 fő belső 
ellenőri álláshelyet megszüntet az önkormányzat gazdasági 
helyzetére tekintettel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

87/2011. (III.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal Szervezési és Működési Szabályzatát 
elfogadó 443/2009. (IX.28.) Kt. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 3.1. A Hivatal belső szervezeti egységei, engedélyezett 
létszáma és a szervezeti egységek tevékenysége pontjainak 
engedélyezett létszámait a következőkben fogadja el: 
„Szervezeti egységen kívüli létszám: 

 1 fő polgármester 
 2 fő alpolgármester 
 1 fő jegyző 
 1 fő aljegyző - ellátja az Igazgatási Iroda vezetői feladatait is 

A. Polgármesteri Kabinet  :   20,5 fő 
A.1 Beruházási Osztály    :   7 fő 
A.2 Oktatási, Kulturális és Sportosztály:   3 fő 
B. Szervezési és Képviselőtestületi Iroda :   4 fő 
C. Gazdasági Iroda 
C.1 Pénzügyi Osztály:      7 fő 
C.1. Vagyonhasznosítási és adóosztály:    5,5 fő 
D. Műszaki Iroda:       7 fő 
E. Igazgatási Iroda engedélyezett létszáma:   9 fő 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változásokat a 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatán vezettesse át. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

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

88/2011. (III.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
informatikai feladatokat ellátó Várkonyi Kft.-vel 2008. augusztus 
29-én kötött vállalkozási szerződést módosítja a díjazás 
tekintetében, mely 2011. január 1-jétől havi 264.000,- Ft+Áfa 
összegre módosul. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2011. március 15. 

 
 
Rogán László polgármester: Most a rendeletalkotási javaslat következik. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

10/2011.(III.7.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
10/2011. (III.7.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
 

3. Javaslat vagyonrendelet módosítására és a pomázi rendőrőrsnek 3 db 
számítógép ingyenes átadására  
65/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (3. számú melléklet) 
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Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt 
Televíziónézők! A pomázi rendőrőrsnek szeretnénk segíteni használaton kívüli 
számítógépek átadásával. A helyzet rendkívül egyszerű, azonban az átadás előtt 
a vagyonrendeletünk módosítása szükséges. Ezek a számítógépek az 
önkormányzat vagyonleltárában már nulla forinttal szerepelnek, egy kis 
„felturbósítás” után a pomázi rendőrőrs nagyon jól tudná használni őket; kérték 
tőlünk, hogy ezt tegyük meg és segítsünk nekik. A bizottságok támogatták a 
határozati javaslatot. 
Akinek van hozzászólása, az kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nem érkezett hozzászólás, felolvasom a rendeletmódosítási 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

11/2011.(III.7.) 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 
módosítását. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
Rogán László polgármester: Most felolvasom a határozati javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 

 
89/2011. (III.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a pomázi rendőrőrsnek térítésmentesen 3 db HP típusú 
személyi számítógépet ad át monitor nélkül. 
A számítógépek leltári számai:  CZC4471YPL DIR-23/01 
      CZC4471YPQ DIR-05/01 
      CZC4471YKB DIR-15/01 
A három darab számítógép nyilvántartási értéke: 0,-Ft. 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében, gépenként bruttó 
10.000.- Ft-ot biztosít a memória bővítésére. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadás 
lebonyolítására. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
 

4. Javaslat pályázati lehetőségeken való indulásra 
66/2011.(III.3.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Két olyan pályázat jelent meg, amelyen 
önkormányzatunk indulhatna. Az egyik a „Tanösvények építésére, felújítására, 
fenntartására” című, a másik a „Sport infrastruktúra-fejlesztések támogatása” 
című pályázat. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
a tanösvényekre vonatkozó pályázaton indulást nem javasolta, a sport 
infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozó pályázaton való indulást viszont 
támogatta, amit én is támogatok. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy akinek hozzászólása van, az most tegye meg. 
(Senki sem jelentkezik.) Mivel nem érkezett hozzászólás, felolvasom a határozati 
javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 

 
90/2011. (III.3.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Zöld Iránytű Alapítvány által 2011. évben kiírt „Tanösvények 
építésére, felújítására, fenntartására” című pályázaton való 
részvétellel, és a pályázathoz szükséges önrészt, bruttó 2. 771. 500,-
Ft-ot a Pályázati önrészek keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására 

és határidőben történő benyújtására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal” 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

91/2011. (III.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Belügyminisztérium által 2011. évben kiírásra kerülő „Sport 
infrastruktúra-fejlesztések támogatása” című pályázaton való 
részvétellel, és a pályázathoz szükséges önrészt, maximum bruttó 
5.000.000,- Ft-ot a Pályázati önrészek keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására 
és határidőben történő benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

92/2011. (III.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a a 
Belügyminisztérium által 2011. évben kiírásra kerülő „Sport 
infrastruktúra-fejlesztések támogatása” című pályázat 
dokumentációjának összeállításával a Lökkös Bt.-t bízza meg, és a 
pályázatírási díjat, maximum bruttó 412.500,- Ft-ot a Pályázati 
önrészek keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Lökkös Bt.-vel történő 
szerződéskötésre.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen a tévénézők figyelmét, ezzel a 
nyílt napirendi pontjaink végére érkeztünk, a Képviselő-testület 10 perc szünet 
után zárt ülésen folytatja a munkáját, elbúcsúzunk a nézőktől. 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 16 óra 36 perc. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 

K.m.f. 
Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 


