
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 8/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2011. március 31-én (csütörtökön) 17 órakor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntéseiről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
96/2011.(III.31.) KT határozat 

Pomázi Rendőrőrs 2010. évi beszámolójának elfogadása 
97/2011.(III.31.) KT határozat 

Pomázi Rendőrőrs 2010. évi beszámolójának elfogadása 
 

12/2011.(IV.4.) Önkormányzati rendelet: 
Közterület rendjéről szóló 12/2004.(IV.30.) rendelet módosítása 

13/2011.(IV.4.) Önkormányzati rendelet 
Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő díjak 
mértékéről 

14/2011.(IV.4.) Önkormányzati rendelet 

Városi díjak adományozásáról  
 

98/2011.(III.31.) KT határozat 
Városi díjak adományozása – bizottság létrehozása 

99/2011.(III.31.) KT határozat 
 SzMSz módosítása 
100/2011.(III.31.) KT határozat 
 SzMSz módosítása 
101/2011.(III.31.) KT határozat 

Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 
102/2011.(III.31.) KT határozat 

Budakalászi Polgárőr Egyesület 2010. évi beszámolójának elfogadása 
103/2011.(III.31.) KT határozat 

Tájékoztató a Gézengúz Alapítvány működéséről, s az általa fenntartott 
Cseppek Háza működéséről 

104/2011.(III.31.) KT határozat  
Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Csodabogár Közoktatási 
Alapítvánnyal 12 bölcsődei férőhely biztosítására a 2011. évben 
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105/2011.(III.31.) KT határozat  
Beszámoló a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásának (DPÖTKT) 2010. évi oktatási szakmai tevékenységéről, előzetes 
tájékoztató a 2011. évi tervezett kistérségi oktatási szakmai tevékenységről 

106/2011.(III.31.) KT határozat 
2011. évi önkormányzati pályázatok kiírása 

107/2011.(III.31.) KT határozat 
2011. évi önkormányzati pályázatok kiírása 

108/2011.(III.31.) KT határozat 
2011. évi önkormányzati pályázatok kiírása 

109/2011.(III.31.) KT határozat 
2011. évi önkormányzati pályázatok kiírása 

110/2011.(III.31.) KT határozat 
Budakalász Város Média Koncepciójának elfogadása 

111/2011.(III.31.) KT határozat 
Budakalász Város Média Koncepciójának elfogadása 

112/2011.(III.31.) KT határozat 
Budakalász Város Média Koncepciójának elfogadása 

113/2011.(III.31.) KT határozat 
Budakalász Város Média Koncepciójának elfogadása 

114/2011.(III.31.) KT határozat 
Települési Értékvédelmi Támogatási pályázat meghirdetése 

115/2011.(III.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

116/2011.(III.31.) KT határozat 
„Közművelődési érdekeltségnövelő” pályázat önerejének biztosítása 

117/2011.(III.31.) KT határozat 
Tájékoztató a Budakalász Város Önkormányzat által 2010. évben nyújtott 
pályázati támogatások felhasználásáról, elszámolásáról 

118/2011.(III.31.) KT határozat 
2011. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató 
elfogadása 

119/2011.(III.31.) KT határozat 
Szív és érrendszeri vizsgálat második ütemére vonatkozó megállapodás 
elfogadása 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 8/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. március 31-én (csütörtökön) 17 órakor 
megtartott rendes, nyilvános üléséről 

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

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
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 

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

 
Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
78/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  

 
2. Javaslat a hivatalai helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására 
77/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 
3. Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló egységes rendelet alkotására 

79/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
  Népjóléti Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester  
 

4. SzMSz módosítása 
91/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Nógrádi Zoltán képviselő 
 

5. Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására 
86/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
  Népjóléti Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester  
 

6. Javaslat a Pomázi Rendőrőrs 2010. évi beszámolójának elfogadására 
71/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester  
 

7. Javaslat a Budakalászi Polgárőr Egyesület 2010. évi beszámolójának 
elfogadására 
70/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  
 



 5

 
8. Tájékoztató a Gézengúz Alapítvány működéséről, s az általa fenntartott 

Cseppek Háza működéséről 
82/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

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

9. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Csodabogár Közoktatási 
Alapítvánnyal 12 bölcsődei férőhely biztosítására a 2011. évben 
81/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

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

10. Beszámoló a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásának (DPÖTKT) 2010. évi oktatási szakmai tevékenységéről, előzetes 
tájékoztató a 2011. évi tervezett kistérségi oktatási szakmai tevékenységről 
83/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

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

11. Javaslat a 2011. évi önkormányzati pályázatok kiírására 
85/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

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

12. Javaslat Budakalász Város Média Koncepciójának elfogadására 
84/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

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

13. Javaslat Települési Értékvédelmi Támogatási pályázat meghirdetésére 
96/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  
 

14. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására 
93/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  

 
15. Javaslat „Közművelődési érdekeltségnövelő” pályázat önerejének biztosítására 

94/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  

 
16. Tájékoztató a Budakalász Város Önkormányzat által 2010. évben nyújtott 

pályázati támogatások felhasználásáról, elszámolásáról 
95/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 
17. Javaslat a 2011. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztató elfogadására 
80/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester 
  

18. Javaslat szív és érrendszeri vizsgálat második ütemére vonatkozó 
megállapodás elfogadására 
92/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

          Népjóléti Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 
Zárt napirendek: 

 
19. Javaslat a budakalászi 0178/78 hrsz.-ú, 3190/7462 tulajdoni hányadú, szántó 

megnevezésű ingatlan megvásárlására (Zárt ülésen tárgyalható.) 
74/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  

 
20. Javaslat a budakalászi 2347/6 hrsz.-ú ingatlan határvonalaiban épült kerítés 

utólagos finanszírozásának megtárgyalására (Zárt ülésen tárgyalható.) 
75/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  
 

21. Javaslat a budakalászi 1861/21 hrsz.-ú, Omszk parkban levő „Bazár Fagyizó” 
elnevezésű épület megvásárlására (Zárt ülésen tárgyalható.) 
72/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  

 
22. Javaslat a budakalászi 669/1 hrsz.-ú, Taván dűlő út nyitására (Zárt ülésen 

tárgyalható.) 
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76/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  

 
23. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. ügyvezetői posztjára kiírt 

pályázat elbírálására (Zárt ülésen tárgyalható.) 
89/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő: 
Rogán László polgármester  

 
24. Javaslat a volt Lenfonó területének hasznosítására (Zárt ülésen kell 

tárgyalni.)  
87/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  
 

25. Javaslat bírósági ülnökök jelölésére (Zárt ülésen kell tárgyalni.) 
73/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  

 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a rendes testületi ülésünkön 
megjelent képviselőtársaimat, érdeklődő kalásziakat, kollégákat. Az ülést megnyitom. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 fővel határozatképes. A mai ülésre szóló 
meghívóban 25 napirendi pont szerepel, ebből 7 zárt. A 20. napirendi pontot 
visszavonom, ezzel csökken a megtárgyalandó napirendek száma. Kérem, hogy a 
napirendekkel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Kérdés: Zárt ülések között szerepel a közmű-üzemeltető 
kiválasztására vonatkozó javaslat. Tettek-e nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak a 
nyilvános üléshez. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Nem. Amikor a napirend kezdődik, megkérdezik a 
pályázókat, amennyiben igen, akkor nyilvános. Ha csak az egyikük járul hozzá, akkor 
is zárt.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Javaslom a 12. napirendi pontot levenni a napirendről. 
Az OKSB ülésén megjelent a magisztrátus képviselője, aki elmondta, hogy a 
magisztrátus is azt kéri, hogy halasszuk el a döntést áprilisra.  
 
Tolonics István képviselő: Javaslom, hogy azokat a napirendeket, ahol vendégeink 
vannak, vegyük előre. A Rendőrségi beszámoló legyen az első. 
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Dr. Molnár Éva jegyző: A meghívó az SZMSZ szerint lett összeállítva, de a 
testületnek joga van megváltoztatni a sorrendet. 
 
Rogán László polgármester: Szavazzunk arról, hogy a rendőrség beszámolóját 
elsőként tárgyaljuk. (Szavazás) 11 egyhangú igen 
 
Rogán László polgármester: Nógrádi képviselő úr javaslata, hogy a 12. napirendet 
levegyük. (Szavazás) 5 igen, 6 nem, elvetve 
 
Rogán László polgármester: Mivel más módosító indítvány nem érkezett. Aki az 
így megváltoztatott napirendet elfogadja, kérem, szavazzon. 
Szavazás: 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás elfogadva. 
 
Rogán László polgármester: Az új SZMSZ-ünk szerint a polgármester beszámolója 
a napirendek előtt van. A következőkben tájékoztatom Képviselő-társaimat az elmúlt 
hónap fontosabb eseményeiről: 

 Február 28-án Sörös úr járt nálunk. Egyeztetéseket folytattunk a Prolan által 
benyújtott pályázatokról. 

 Február 28-án Magisztrátusi ülés volt 
 Március 2-án részt vettünk a Kalász Suliban tartott sváb kitelepítési 

emlékműsoron. 
 Március 3-án járt nálunk a Főkefe munkatársa. A Kaláz kft. területén van 

bérleményük, ahol megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. 
A bérleti díj elengedése fejében vállalják 5-6 kalászi 

 Március 3-án rendkívüli ülésen elfogadtuk a költségvetést. 
 Március 8-án Gerstenkorn Andrással tárgyaltunk 
 Március 9-én a Cseppek Házában jártunk 
 Március 9-én délután Kistérségi ülés volt 
 Március 10-én a Luppa szigeten jártunk – víztorony állapotát néztük meg 
 Március 11-én a Soós családnál jártam, 65 házassági évfordulójuk alkalmából 
 Március 13-án Adán jártunk, felavattuk a Damjanich domborművet 
 Március 16-án Tatár úrnál jártunk 
 Március 17-én T-com megbeszélés volt 
 Március 21-én Prolan Zrt.-vel folytattunk megbeszélt 
 Március 22-én közmeghallgatás volt 
 Március 23-án a Megyeházán jártunk védelmi megbeszélésen 
 Március 23-án a GYNK járt nálunk, a területfejlesztésről beszéltünk 
 Március 23-án Gyásztáviratot küldtünk 
 Március 24-én Faültetésen vettünk részt 
 Március 25-én az Elektromos művek járt nálunk. Felbontottuk a közvilágítási 

szerződést, mivel kaptunk olcsóbb árajánlatot. Kérték, hogy fontoljuk meg. 
Kedvezőbb ajánlatot ígértek, és szerződéskötés esetén szakaszosan 

 Március 26-án M.Tóth Géza és Bárdos András járt nálunk. Őket a Zéta Kft. 
területén lévő épület érdekelné 
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 Március 30-án Szentistvántelepen jártunk. Két dolog miatt is bekerült az 
érdeklődés kereszttüzébe. 20 éves az iskola, 85 éves Szentistvántelep. Egy 
könyvet készülünk kiadni, melynek előkészítésére feláll egy munkacsoport.  

 
 
Napirendi pontok megtárgyalása 
 

1. Javaslat a Pomázi Rendőrőrs 2010. évi beszámolójának elfogadására 
71/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  

 Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 
Kovács Róbert alezredes: Köszönöm a meghívást. A bizottsági meghallgatáson 
részletesen megbeszéltük az anyagot. Úgy tudom, mindenki megkapta.  
Néhány szóval kiegészíteném az előterjesztést. Soha ne zárjunk rosszabb évet, mint a 
2010-es, jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. Hadd emeljem ki a 
budakalászi közterület-felügyelőket és dr. Udvarhelyi István urat a nagyon jó 
együttműködés terén.  
Köszönöm az Önkormányzat eddigi támogatását munkánk jobb ellátása érdekében. 
Kérésem lenne, hogy a kamerákat úgy működtessük, hogy folyamatosan figyelhessék 
a kollégák. Sokkal hatékonyabb lenne. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm a kiegészítést. A kamerarendszer működik, 
de sajnos a figyelőszolgálatot kellett felfüggeszteni – anyagi helyzetünk miatt. Egy 
örömhírrel is szolgálhatok. Elkészültek a számítógépek, amiket a napokban 
eljuttatunk a Pomázi Rendőrőrsre.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Az esti megvilágítás – kamerák fényereje – elég-e 
ahhoz, hogy egy lopott autó felismerése lehetséges legyen? 
 
Rogán László polgármester: Nem szerencsés nyilvánosan megválaszolni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Visszavontam. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. (Szavazás) 11 
egyhangú igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
96/2011.(III.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei 
Rendőrkapitányságnak a Pomázi Rendőrőrs tevékenységéről szóló 2010. 
évi beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester felolvassa a második határozati javaslatot. 
(Szavazás)11 egyhangú igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
97/2011.(III.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
határozatlan idejű, de rövid úton felmondható együttműködési szerződést 
köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal (PMRFK). Az 
Önkormányzat mindenkori éves önkormányzati költségvetésében 
meghatározott összegű támogatást biztosít a PMRFK-nak, célzottan a 
Pomázi Rendőrőrs állományában lévő rendőröknek, akik ütemterv 
alapján, a hónap minden előre egyeztetett napján, szolgálati öltözetben, 
szolgálati fegyverzettel és felszereléssel naponta 4 órában dolgoznak a 
településen a helyi rendvédelmi szervekkel együttműködésben. A 
Képviselő-testület rögzíti, hogy a szerződés nem mentesíti a Rendőrséget 
a Budakalászról érkező, vagy a Budakalászt érintő, a rendőrség 
hatáskörébe eső feladatok ellátása alól. A Képviselő-testület 
falhatalmazza a polgármestert a szerződés e határozatban rögzített 
tartalommal történő aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Javaslat a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
78/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Én javasoltam, hogy pontosan határozzuk meg, hogy mi 
számít kerti hulladéknak, ugyanis sokszor tapasztaljuk, hogy egyéb hulladékot is 
égetnek. 
 
Németh Antal képviselő: Jelen voltam a hétfői bizottsági ülésen, és minden további 
nélkül támogatni fogom ezt a módosítást. Megkaptuk a tájékoztatót, amiben be van 
jelölve, hogy kéthetente zöldhulladék begyűjtés van. Én összekészítettem, de a mai 



 11

nap 16.45-ig senki nem jelent meg. Nem szerencsés, ha elmaradnak a beígért gyűjtési 
napok. 
 
Rogán László polgármester: Úgy tudom, hogy megkezdték a begyűjtést, de nem 
értek a végére. Úgy gondolom, hogy úgy lesz, mint a lomtalanításkor, hogy másnap 
jönnek érte. Bízom benne, hogy holnap elviszik. Ha nem, intézkedünk. 
 
Tolonics István képviselő: Nagyon sok zsák nem került még el a lakosokhoz. 
 
Rogán László polgármester: Az önkormányzat nem régen fogadta el ezt a 
rendeletet. A Hivatal vállalta magára, hogy a zsákokat kiszállítják. Folyamatosan 
történik. Remélem, hogy mielőbb eljut mindenkihez.  
 
Dr. Novotny László: Két rossz tapasztalatom van. A mi környékünkön sehol nem 
vitték el a zöldhulladékot.  
A Gém utcánál ott van az a mező. Oda is hordanak hulladékot és ott égetnek. A 
patakba is hordanak hulladékot. Én egy embert tetten értem, be is jelentettem a Fetter 
Beának.  
 
Rogán László polgármester: A rendelet elfogadása után széles körben hirdetni 
fogjuk. 
Amit Ön felvetett – fokozottan fogjuk figyelni, hogy árkainkat, patakjainkat ne rakják 
tele hulladékkal.  Egy nagyobb esőnél, ha feltorlódik a víz, akár emberélet is 
veszélybe kerülhet.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Több budakalászi nyugdíjas keresett meg, hogy ők nem 
kötelezettek arra, hogy kukás szállításba legyenek, de a zsákok megvásárlásával ők is 
hozzájárulnak a település szemétszállításához. Nem lehetne, hogy ők is jogosultak 
legyenek szelektív vagy zöldhulladék gyűjtő zsákot.  
Javaslom, hogy a hivatal készítsen egy felmérést, hogy a megmaradt zsákokat kiknek 
lehetne kiosztani. 
 
Mányai Zoltán képviselő: A lakópark részén is van szelektív hulladékgyűjtés, és 
úgy hallottam, hogy megszűnne. Az ottlakók szeretnék, ha megmaradna. 
 
Rogán László polgármester: Felvesszük a szolgáltatóval a kapcsolatot, hogy a két 
nagyobb lakóparknál maradjon meg a gyűjtősziget. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. 
(Szavazás) 11 egyhangú igen 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

12/2011.(IV.4.) Önkormányzati rendelet: 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a  
12/2011. (IV.4.)  önkormányzati rendeletét a közterületek rendjéről szóló 
12/2004.(IV.30.) rendelet módosításáról. 
 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 

 
 

3. Javaslat a hivatalai helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására 
77/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem 
volt. A Polgármester felolvassa a rendeletalkotási javaslatot. (Szavazás) 11 egyhangú 
igen 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

13/2011.(IV.4.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  
13/2011.(IV.4.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések 
engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről. 

 
  A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

4. Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló egységes rendelet alkotására 
79/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Népjóléti Bizottság 
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester  

 Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint az alábbi 
kiegészítést: 
„Köztisztviselői Díj” adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, 
aki Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát végzett, emelve ezzel a 
közszolgálati tevékenység színvonalát, s mellyel általános elismerést vívott ki az 
ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében. A díjjal díszoklevél és 200.000 Ft 
anyagi elismerés jár. A díjat évente, a köztisztviselő napon adja át a polgármester.” 
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Rogán László polgármester felolvassa a rendeletalkotási javaslatot, a fenti 
módosítással. (Szavazás) 11 egyhangú igen 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

14/2011.(IV.4.) Önkormányzati rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi díjak 
adományozásáról szóló  14/2011.(IV.4.) önkormányzati rendeletét 
megalkotja.  

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 

 
Rogán László polgármester javaslatot tesz az előkészítő bizottság tagjaira és 
elnökére. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
98/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi 
díjazottakra beérkezett javaslatok összegyűjtése,  döntés-
előkészítése érdekében előkészítő bizottságot hoz létre, amelynek 
tagjai az alábbi személyeket kéri fel: 

1. Tolonics István 
2. Mányai Zoltán 
3. Németh Antal 
4. Nógrádi Zoltán 
5. Wieszt Józsefné 
6. Nagy Endréné 
7. Szabó Ferenc 

Budakalász Város önkormányzat Képviselő-testülete az előkészítő 
bizottság elnöki feladatainak ellátására Tolonics István képviselőt 
kéri fel. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester   

 
 
 

5. SzMSz módosítása 
91/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Nógrádi Zoltán képviselő 

 Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Köszönöm a TKB-nak, hogy egyáltalán napirenden 
maradt. 
Én azt kértem, hogy az intézményvezetők kaphassák meg az előterjesztéseket a 
bizottsági ülés előtt. Nem csak azokat, amiről a hivatal úgy gondolja, hogy őket 
érinti, hanem mindegyiket. Így felkészülten tudnának részt venni a testületi ülésre. 
Ez semmilyen törvényt nem sért. Az informatikussal beszéltem, hogy kb. 3 perces 
munkát jelent az FTP szerveren ezt beállítani, hogy az intézményvezetők 
hozzáférjenek az anyagokhoz.  
Kérem, hogy támogassák ezt az indítványt.  
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Nógrádi úr megjegyzése akkor lenne objektív, 
ha azt is elmondta volna, hogy miért nem akarta a bizottság napirendre tűzni. 
A bizottság azért ódzkodott a napirendre tűzés miatt, mert kb. egy hónapja tárgyalta a 
bizottság és a testület a szinte ugyanilyen javaslatát. 
Ha a képviselő úrnak nem kedvező a döntés, remélem, nem fogja a következő ülésre 
ismét előhozni.  
Minden tiszteletem az intézményvezetőké, de ne tegyünk különbséget, hogy ki és 
mikor kap anyagot.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Igen, minél szélesebb körben kellene ismerni az 
előterjesztéseket, de különösen az intézményvezetők és a magisztrátus tagjai. 
Pl. Kárpáti Úr a magisztrátus településfejlesztési műhelyének elnöke sem kap 
meghívót.   
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A médiakoncepcióban sokszor benne van, hogy javítani a 
tájékoztatást, a kommunikációt. Véleményem szerint ez is beletartozna.  
 
Rogán László polgármester: Minden anyag fönt van a honlapon. Ez nem gesztus 
kérdése. Minden nyilvános anyag letölthető, senkit sem szeretnénk kizárni. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Név szerinti szavazást kérek.  
 
Rogán László polgármester: Kérem, szavazzunk Nógrádi Zoltán képviselő úr 
javaslatáról, mely szerint az SZMSZ módosítási javaslatról név szerint szavazzunk.  
 
Szavazás: 6 igen, 3 tartózkodás 2 nem - elfogadva 
 
A Képviselő-testület az SZMSZ módosításáról név szerint szavaz. Elsőként dr. 
Novotny László képviselő indítványáról, mely szerint a magisztrátus elnöke és a 
műhelyvezetők kapjanak anyagot a bizottsági ülés előtt. 
 
 
 
Balog Csaba - igen, 
Ercsényi Tiborné - tartózkodás 
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Kaltner Károly - tartózkodás 
Krunity Péter - igen 
Major Ede - tartózkodás 
Mányai Zoltán - tartózkodás 
Németh Antal - igen 
Nógrági Zoltán - igen 
Dr. Novotnyi László - igen 
Rogán László – nem 
Tolonics István – nem  
 
A fenti szavazás alapján a Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
határozati javaslatot elvetette: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület e az SZMSZ-t az 
alábbiak szerint módosítja: 
„A magisztrátus elnöke és a műhelyvezetők is kapjanak írásos 
anyagot” 

 
Rogán László polgármester úr az eredeti SZMSZ-módosító javaslatot bocsátja 
szavazásra.  
 
Balogh Csaba – igen 
Ercsényi Tiborné – tartózkodás 
Kaltner Károly – nem 
Krunity Péter – igen 
Majos Ede – nem 
Mányai Zoltán – tartózkodás 
Németh Antal – igen 
Nógrádi Zoltán – igen 
Novotni László – igen 
Rogán László – nem  
Tolonics István – tartózkodás 
 
Fenti szavazás alapján a Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi 
rendelalkotási javaslatot elvetette: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  
/2011.() számú rendeletét a képviselő-testület szervezeti és működési 
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szabályzatáról szóló 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 

6. Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására 
86/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 

 
Dr. Novotny László képviselő: Néhány nagyon fontos, és már régen elfogadott 
szempont hiányzik. Pl. Erdőhát utcai távvezeték oszlopainak áthelyezésére 
elkülönítenek pénzt. Nem különítettek el, de a gazdasági programban sincs róla szó. 
Nincs említés az egészségházról.  
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Valószínűleg elkerülte a figyelmét, az 
Egészségügy fejlesztése címszó alatt szerepel.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Ez megújítás, de nem építés. 
 
Rogán László polgármester: Ez egy nagyívű gazdasági program. A Novotny úr által 
elmondott távvezeték, összegszerűen tervezés szintjén szerepel. 40 millió forintba 
kerülne a földkábelbe történő áthelyezés. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Már kértünk árajánlatot. Közel sem volt ekkora 
összegről szó. Meg kell nézni a Homor úrnál lévő ajánlatokat. A HÉSZ az új 
telepítésnél írja elő a földkábelt. Itt nem szükséges a földkábel, kivétel a Prekobrdo 
ingatlanoknál.  
 
Rogán László polgármester: Ha a tervezéssel el tudunk idén indulni, fontos lépés. 
ugyanakkor azt gondolom, hogy ez olyan szép területe Budakalásznak, hogy nem 
szeretnénk teletenni oszlopokkal és madzagokkal.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot. (Szavazás)  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

101/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező 2011-2014. évi gazdasági programját. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
A melléklet terjedelme miatt a határozat mellékletét a jegyzőkönyv 6. számú 
melléklete tartalmazza.  
 

7. Javaslat a Budakalászi Polgárőr Egyesület 2010. évi beszámolójának 
elfogadására 
70/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás 
nem volt. A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

102/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Polgárőr Egyesület 2010. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

8. Tájékoztató a Gézengúz Alapítvány működéséről, s az általa fenntartott 
Cseppek Háza működéséről 
82/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

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

Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 
 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Kérdés, hozzászólás nem 
volt. A Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot.  
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gézengúz 
Alapítvány működéséről, az alapítvány által fenntartott, Budakalász, 
Sport u. 3. sz. alatt működő Cseppek Háza intézmény tevékenységéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

9. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Csodabogár Közoktatási 
Alapítvánnyal 12 bölcsődei férőhely biztosítására a 2011. évben 
81/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Sikerült-e a kérdéses pontokat közös nevezőre hozni? 
 
Villám Zsuzsanna osztályvezető: Igen, egyeztettünk Rummel Erikával. Nincs 
visszakompenzálásra mód. Ugyan ez a helyzet az önkormányzati bölcsődében is. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 
11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
bölcsődei férőhelyeinek bővítése érdekében ellátási szerződést köt a 
Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal 12 bölcsődei férőhely 
biztosítására, az általa fenntartott Csodabogár Bölcsődében, 2011. évre 
vonatkozóan. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 15. 
Felelős:  polgármester 

 
A melléklet terjedelme miatt a határozat mellékletét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
 

10. Beszámoló a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásának (DPÖTKT) 2010. évi oktatási szakmai tevékenységéről, előzetes 
tájékoztató a 2011. évi tervezett kistérségi oktatási szakmai tevékenységről 
83/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

 Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás 
nem volt. A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

105/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyar-
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás (DPÖTKT) 2010. 
évi oktatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és a 2011. évi 
programok tervezéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

11. Javaslat a 2011. évi önkormányzati pályázatok kiírására 
85/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester felolvassa az 1. sz. határozati javaslatot. Kérdés, 
hozzászólás nem volt.  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 
székhellyel/telephellyel rendelkező civil szervezetek, sportegyesületek, 
intézmények 2011. évi működésének, felkészülésének, 
versenyeztetésének, sportcélú programok, rendezvények szervezésének 
támogatására „SPORT 2011.” címmel pályázatot hirdet. A pályázati 
felhívást és a pályázati dokumentációt az határozat mellékletével 
megegyező formában és tartalommal fogadja el. 
 
Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal 
Felelős: polgármester 

 
S P O R T  2011. 

 
Pályázati felhívás 

 
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 

intézmények, sportegyesületek, civil szervezetek, sportvállalkozások és élsportolók 2011. évi sportcélú 

támogatására 
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1. A pályázat célja, a testmozgás, testedzés népszerűsítése, az egészséges életmód kialakításának, 
megőrzésének támogatása, testileg, fizikailag, szellemileg fejlett nemzedék felnevelése, a versenysport 
támogatása. 

 
2. A pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg 2 000 000 Ft,      melyre az alábbi feladatok és célok 

megvalósítására lehet pályázatot benyújtani: 
 

I. 

A lakosság rendszeres sportolását elősegítő programokra 
A község lakóinak rendszeres sportolást biztosító sporttevékenységek, rendezvények lebonyolításához 

szükséges kiadások (játékvezetői díj, díjazás, belépőjegy…stb.), valamint a szervezéshez szükséges 

sportszerek, sporteszközök költségeinek támogatására nyújthatnak be pályázati kérelmet civil 

szervezetek, amatőr szabadidő-, sportegyesületek. 

II. 

Diákok táboroztatására, sporttáborok szervezésére, lebonyolítására, részvételére 
7-18 éves korosztályt érintő, legalább 3 napos, 30 főt meghaladó, sportcélú táborozás költségeinek (úti-, 
szállásköltség, programok) támogatására nyújthatnak be civil szervezetek, sportegyesületek és 
intézmények 

III. 

Az óvodás gyermekek és általános iskolai alsó osztályos gyermekek szervezett 
úszásoktatásának támogatására 

A helyi óvodások, az alsó tagozatos gyerekek számára a délelőtti órarenden kívül, az óvoda és iskola 
által szervezett, úszásoktatás költségeinek támogatására.  

 
 

3. A pályázók köre: a pályázaton azok a helyi intézmények, budakalászi székhelyű és tevékenységüket itt 
folytató sportegyesületek, civil szervezetek vehetnek részt, amelyeknek alapító okiratuk v. cégbírósági 
bejegyzésük alapján tevékenységi körük a pályázati céloknak megfelel (I-II-III.). 

 
 

4. Ezúton hívjuk fel a pályázók figyelmét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire: 
 

„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló 
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy, vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az 
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.” 
(…) 
8. § (1) Ha a pályázó 
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a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) 
pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg. 

 
4. A pályázónak rendelkeznie kell saját forrásként (önrész): 

I. kategóriában: a pályázónak rendelkeznie kell saját forrásként (önrész) a pályázaton elnyert összeg 40%-
ával.  

II. kategóriában: a pályázónak rendelkeznie kell saját forrásként (önrész) a pályázaton elnyert 
összeg 40%-ával.  

III. kategóriában: önrész – a fennmaradó részvételi összeg szülői vállalása, legalább a teljes 
költség 40 %-a. 

 
5. A pályázatokat egy példányban a Polgármesteri Hivatalban igényelhető adatlapon a szükséges 

mellékletekkel együtt postai úton (ajánlott küldeményben) vagy személyesen 2011. április 29-én 11.00 óráig 
kell a Hivatal iktatójába leadni, illetve legkésőbb ezen a napon postai úton beküldeni. Az adatlapon 
megadott személyes adatok bizalmas kezelésért a pályázat kiírója felelősséget vállal. Kérjük, az adatlap 
minden egyes pontját kitölteni szíveskedjék! 

 
6. Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által kiírt pályázatra benyújtott 

kérelemnek tartalmaznia kell a pontos és konkrét megvalósítandó célokat, annak teljes költségvetési tervét, a 
résztvevők körét, a megvalósítás ütemtervét. 

 
7. A pályázati kérelemhez kötelező mellékleteként csatolni kell a rendelkezésre álló:  

a.) a szervezet hatályos alapító okiratának szervezet képviselője által hitelesített másolatát 
b.) a kérelmező szervezet cégbírósági bejegyzéséről szóló kivonatának másolatát (3 hónapnál nem 

régebbi), 
c.) a mellékelt nyilatkozatot a szervezet képviselője által cégszerűen aláírva 
d.) érintettség esetén, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényhez kapcsolódó közzétételi kérelmet 
 
8. A határidőn túl érkezett, hiányos, formailag hibás, valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem áll 

módunkban elfogadni. A 2011. évi pályázaton nem vehet részt az a pályázó, aki a 2010. évi támogatással 
határidőig nem számolt el. Hiánypótlásra a pályázót nem szólítjuk fel! 

 
9. A pályázatok elbírálására 2011. május 25-ig, a támogatási szerződések aláírására 2011. június 20-ig kerül 

sor. 
 
10.  A támogatás felhasználásának időtartama: a 2011. naptári év 

 
11. A pályázaton nyert összeg a pályázó által megadott számlavezető fiókba, a pályázó számlaszámára átutalással 

kerül a program megvalósítását megelőzően – legkésőbb 30 nappal. 
 
12. Pályázati csomag (pályázati kiírás, pályázati adatlap, nyilatkozat, közzétételi kérelem, elszámoló lap A-B) 
térítésmentesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal (Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatánál, valamint 
letölthetők a www.budakalasz.hu honlapról. 
 
13. Elszámolni a pályázati támogatásként kapott összeggel a megvalósítás után 30 nappal, de legkésőbb 2012. 
január 31-ig a kiadott elszámoló (A és B) lapon személyesen kell. Kizárólag 2011. évben és 2011. évi 
teljesítéssel kiállított számla használható fel az elszámoláshoz. Konkrét programok, események, 
rendezvények, táborok támogatására vonatkozó pályázat esetében a számla teljesítésének dátuma a 
megpályázott projekt dátumára, vagy az azt megelőző előkészületi időszakra szólhat. 
 
Az elszámolásnak tartalmaznia kell: 
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a) a számlák összegzését a pályázati elszámoló lapon (A),  
b) a számlákon kötelezően fel kell tűntetni a támogatás jogcímét (pl.: „Sport 2011.” önkormányzati pályázat által 

nyert támogatás terhére), a támogatást felhasználó célcsoportot, célfeladatot (pl.: az egyesület felnőtt női 
csapat tagjai részére, vagy a 2011. május 1-jén megrendezett hazai bajnoki mérkőzés játékvezetői díja)  

c) szöveges beszámolót (B) a támogatott cél megvalósításáról, a pályázati összeg felhasználásáról,  
d) a megvalósult program részletes és teljes költségvetését (B), a III. kategóriában a támogatás átvételét igazoló 

szülői nyilatkozatokat, 
e) a pályázó által hitelesített számlamásolatokat, 
f) program, rendezvény esetén az arról készült fotódokumentációt elektronikus adathordozón (cd/dvd) 
g) tábor program esetén a résztvevők aláírásával ellátott jelenléti ívet (kiskorú résztvevő esetén szülői igazoló 

aláírás is szükséges) 
 
14.  Az elszámoláskor az önrész – az elnyert támogatás 40%-a - összegét is számlamásolatokkal igazolni kell, a 

13. pontban foglaltak szerint. 
 
15. A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben Villám Zsuzsannától, 

az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetőjétől személyesen, vagy telefonon a 06-26/343-363/108 számon 
kérhető. 

 

Budakalász, 2011. március 24. 

 
        Rogán László 
        polgármester 
 



Budakalász Város 

Polgármesteri Hivatal 

   Iktatószám: (Polgármesteri Hivatal tölti ki) 
     2 0 1 1 

SPORTPÁLYÁZATI ADATLAP 

 
I. Lakosság rendszeres sportolását elősegítő programok, ehhez szükséges sportszerek és sporteszközök 

költségeinek támogatása  
 

1. Pályázó szervezet adatai 

Pályázó szervezet, egyesület neve: 

Székhelye: Telefon: 
e-mail: 

Pályázó szervezet, egyesület vezetője: Címe: 
Telefon: 
e-mail: 

Számlavezető bank megnevezése: 
(ahova a támogatás fizetését kéri) 

Számlaszáma: 

Kapcsolattartó, a pályázatért felelős neve: Címe: 
Telefonszáma: 
e-mail: 

A megvalósításért felelős személy neve: (ha nem egyezik a 
pályázat készítőjével) 

Telefonszáma: 
e-mail: 

2. A pályázaton igényelt támogatás  

Önrész összege:       az elnyert támogatás 40 % -a Igényelt támogatás összege:                                    Ft 

Igényel-e más pályázaton támogatást?* 

                       igen                            nem 

 Kapott-e támogatást máshonnan? *                        

                 igen                            nem 
Program teljes leírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megvalósítandó cél teljes költségvetése: 
1. Saját forrás (önrész): 
   a.) Más pályázati forrás: 
   b.) Egyéb bevétel (pl.: támogatás): 
2. Pályázott összeg: 
3. Összesen (1+2): 
 



 24

Az igényelt támogatás felhasználásának részletes költségvetése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kitöltési útmutató 

- Az adatlap minden celláját nyomtatott betűvel, olvashatóan töltse ki. 
- A* -gal jelölt kérdésre aláhúzással válaszoljon 
- A megvalósítás és a pályázott összeg felhasználásának költségvetését részletesen írja le. 
- A mellékleteket aláírva, lepecsételve kérjük beadni. 
- Mellékletek nélkül a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra az elbírálás gyors lebonyolítása 
érdekében nincs lehetőség. 
- A pályázati adatlapot a pályázó szervezet vezetője és a pályázatért felelős személy hitelesíti aláírásával. 
- Pályázatot csak a Budakalász Város Polgármesteri Hivatal által kiadott adatlapon lehet benyújtani! Az adatlap 
fénymásolható, de elektronikusan át nem formázható! 
 
Kötelező mellékletek: 
- a szervezet hatályos alapító okiratának szervezet képviselője által hitelesített másolatát 
- a kérelmező szervezet cégbírósági bejegyzéséről szóló kivonatának másolatát (3 hónapnál nem régebbi), 
- a mellékelt nyilatkozatot a szervezet képviselője által cégszerűen aláírva 
- érintettség esetén, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényhez 
kapcsolódó közzétételi kérelmet 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Budakalász, 2011……….hó………..nap 
 

………………………………………………… 
pályázó szerv vezetőjének aláírása 

p.h. 
 

………………………………………………… 
kapcsolattartó, pályázatért felelős aláírása 

 
 
 
 

Budakalász Város 

Polgármesteri Hivatal 

Iktatószám: (Polgármesteri Hivatal tölti ki) 
     2 0 1 1 

SPORTPÁLYÁZATI  ADATLAP 

II.   Diákok táboroztatására, sporttáborok szervezésére, lebonyolítására  

 

1. Pályázó szervezet adatai 
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Pályázó szervezet, egyesület neve: 

Székhelye: Telefon: 
e-mail: 

Pályázó szervezet, egyesület vezetője: Címe: 
Telefon: 
e-mail: 

Számlavezető bank megnevezése: 
(ahova a támogatás fizetését kéri) 

Számlaszáma: 

Kapcsolattartó, a pályázatért felelős neve: Címe: 
Telefonszáma: 
e-mail: 

A megvalósításért felelős személy neve: Telefonszáma: 
e-mail: 

2. A pályázaton igényelt támogatás  

Önrész összege: az elnyert támogatás 40 % -a Igényelt támogatás összege:                                      Ft 

Igényel-e más pályázaton támogatást?  * 
                       igen                      nem Kapott-e támogatást máshonnan? * 

                       igen                          nem 

Kitűzött cél, program teljes leírása: 

A megvalósítandó cél teljes költségvetése: 
1. Saját forrás (önrész): 
 a.) Más pályázati forrás: 
      b.) Egyéb bevétel (pl.: támogatás): 
2. Pályázott összeg: 
3. Összesen (1+2): 
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Az igényelt támogatás felhasználásának tervezett költségvetése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kitöltési útmutató 

- Az adatlapot nyomtatott betűvel, olvashatóan töltse ki. 
- A* -gal jelölt kérdésre aláhúzással válaszoljon 
- A megvalósítás és a pályázott összeg felhasználásának költségvetését részletesen írja le. 
- A mellékleteket aláírva, lepecsételve kérjük beadni. 
- Mellékletek nélkül a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra az elbírálás gyors lebonyolítása 
érdekében nincs lehetőség. 
- A pályázati adatlapot a pályázó szervezet vezetője és a pályázatért felelős személy hitelesíti aláírásával. 
- Pályázatot csak a Budakalász Város Polgármesteri Hivatal által kiadott adatlapon lehet benyújtani! Az adatlap 
fénymásolható, de elektronikusan át nem formázható! 
 
Kötelező mellékletek: 
- a szervezet hatályos alapító okiratának szervezet képviselője által hitelesített másolatát 
- a kérelmező szervezet cégbírósági bejegyzéséről szóló kivonatának másolatát (3 hónapnál nem régebbi), 
- a mellékelt nyilatkozatot a szervezet képviselője által cégszerűen aláírva 
- érintettség esetén, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényhez 
kapcsolódó közzétételi kérelmet 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Budakalász, 2011. ……….hó………..nap 
 

………………………………………………… 
pályázó szerv vezetőjének aláírása 

p.h. 
 

………………………………………………… 
kapcsolattartó, pályázatért felelős aláírása



Budakalász Város 

Polgármesteri Hivatal 

     Iktatószám: (Polgármesteri Hivatal tölti ki) 
     2 0 1 1 

 

SPORTPÁLYÁZATI ADATLAP 

 

III. Az óvodák és általános iskolák 1-4. osztályos tanulóinak 

úszás-oktatás szervezésének támogatására 

1. Pályázó szervezet adatai 

Pályázó diáksport egyesület neve: 

Székhelye: Telefon: 
e-mail: 

Pályázó egyesület vezetője: Címe: 
Telefon: 
e-mail: 

Számlavezető bank megnevezése: 
(ahova a támogatás fizetését kéri) 

Számlaszáma: 

Kapcsolattartó, a pályázatért felelős neve: Címe: 
Telefonszáma: 
e-mail: 

A megvalósításért felelős személy neve: (ha nem egyezik a 
pályázat készítőjével) 

Telefonszáma: 
e-mail: 

2. A pályázaton igényelt támogatás  

Önrész: az elnyert támogatás 40%-a Igényelt támogatás összege:                                           Ft 

Igényel-e más pályázaton támogatást? * 

                              igen                            nem 

 Kapott-e támogatást máshonnan? * 

                     igen                            nem 
Program teljes leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megvalósítandó cél teljes költségvetése: 
1. Egyéb forrás (önrész): 
   a.) Más pályázati forrás: 
   b.) Egyéb bevétel (pl.: támogatás): 
2. Pályázott összeg: 
3. Összesen (1+2): 
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Az igényelt támogatás felhasználásának részletes költségvetése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kitöltési útmutató: 
- Az adatlap minden celláját nyomtatott betűvel, olvashatóan töltse ki. 
- A* -gal jelölt kérdésre aláhúzással vagy bekarikázással válaszoljon 
- A megvalósítás és a pályázott összeg felhasználásának költségvetését részletesen írja le. 
- A mellékleteket aláírva, lepecsételve kérjük beadni. 
- Mellékletek nélkül a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra az elbírálás gyors lebonyolítása 
érdekében nincs lehetőség. 
- A pályázati adatlapot a pályázó szervezet vezetője és a pályázatért felelős személy hitelesíti aláírásával. 
- Pályázatot csak a Budakalász Város Polgármesteri Hivatala által kiadott adatlapon lehet benyújtani! Az adatlap 
fénymásolható, de elektronikusan át nem formázható! 
 
Kötelező mellékletek: 
- a szervezet hatályos alapító okiratának szervezet képviselője által hitelesített másolatát 
- a kérelmező szervezet cégbírósági bejegyzéséről szóló kivonatának másolatát (3 hónapnál nem régebbi), 
- a mellékelt nyilatkozatot a szervezet képviselője által cégszerűen aláírva 
- érintettség esetén, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényhez 
kapcsolódó közzétételi kérelmet 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Budakalász, 2011. ……….hó………..nap 
 

………………………………………………… 
pályázó szerv vezetőjének aláírása 

p.h. 
 

………………………………………………… 
kapcsolattartó, pályázatért felelős aláírása
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Budakalász Város              ikt.sz:             /2011. 
Polgármesteri Hivatal 

A.) ELSZÁMOLÓ LAP (fénymásolható) 
a 2011. évben folyósított pályázati támogatás felhasználásáról   /  *SPORT 2011 / I. II. III. 

 
1. Támogatott szervezet neve: ……………………………………………………,       2. Vezetőjének neve: …………………………………….…, 
. 
3. Támogatási megállapod. ikt. száma: ………………..,  4. Elszámolás sz. sz. határideje: …………………., 5. Szüks. önrész mértéke: ……..  %,    
 
6. Kapott támogatás  összege: ……………………….Ft      7.  Maradvány összege:………………….Ft,      8. önrész összege:  ………………..Ft,    
 
9.  Elszámolandó összeg (6. + 8.) összesen:…………………………………….. Ft,         10. A pályázati cél teljesülésének mértéke:  ………... %           
 

A támogatás  felhasználására   vonatkozó bizonylatok A bizonylatot 
kiállító  (szállító) 

neve 

A támogatás felhasználásának jogcíme  és tartalma 
(szerződés szerint) 

Összege 

Ft sorszáma 
(időrendben) 

száma  (pénztár, 
bank, számla) 

kiállításának 
dátuma 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
összesen      
*a megfelelő kategória bekarikázandó               
Kötelező mellékletek:  hiteles  számlamásolatok (az eredeti számla bemutatásával!) 
 
Budakalász, 2011. …………….hó………..nap 

cégszerű aláírás     
p.h.
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Budakalász Város 
Polgármesteri Hivatal 
 

B.) BESZÁMOLÓ  (fénymásolható) 
 
Budakalász Város Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásának leírása: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
(A beszámolóban részletezze, hogy kire, mire, mikor, hogyan, miért, milyen felosztásban került 
felhasználására a támogatás, továbbá állítsa össze a megvalósított cél, program teljes költségvetését 
is.) 
 
Budakalász, 2011. ………hó……..nap 

…………………………………………… 
                           támogatott 

p.h. 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott pályázó 

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, 
hitelesek és megfelelnek a valóságnak; 

b) hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató a pályázatban foglalt adatokat a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kezelje és internetes honlapján közzétegye; 

c) tudomásul veszem, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet 114. § 
(1) e) pontja alapján nem köthető támogatási szerződés azzal, akinek esedékessé vált és meg 
nem fizetett köztartozása van; 

d) kijelentem, hogy a pályázó szervezettel szemben nem áll fenn kizárás 
e) tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése alapján nem indulhat 
pályázóként és nem részesülhet támogatásban: 
1. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 

rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben a kizárt közjogi tisztségviselő az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi 
szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja; 

2.  az a társadalmi szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 
szervezeti egysége, 
a. amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött 

vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
b. amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított 

országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 
3. akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján, az ott megjelölt 

honlapon közzétették. 
 

Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn. 
 

f) kijelentem továbbá, hogy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, 
illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben  

 
  nem áll fenn     fennáll 

 
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó 

1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy 
döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,  
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy 

szakszervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője 
vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének 
tagja. 

 
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét 
kezdeményeztem. A közzétételi kérelem (amely nyomtatvány letölthető a 
www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról is) egy eredeti példányát pályázatomhoz csatoltam. 

 
 
Kelt: Budakalász, 2011. ……………….. hónap … nap 
 
 

________________________ 
pályázó aláírása 
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § 

(1) bekezdés szerinti érintettségéről 
 
A Pályázó neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
________________________________________________________________________________ 
 
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt 
szervezettel szemben fennáll, mert  
 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök 
döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó 
esetén!).  

 
Indoklás:  
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 
beírandó): 
……………………...……………………...……….…………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………….…………… 
 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 
 

Indoklás:  
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által 
kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, 
polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi 
önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának 
tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem 
tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

 
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!) 
 

Indoklás:  
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-
előkészítőnek vagy döntéshozónak.  
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  
(A kívánt rész aláhúzandó!) 
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 
mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság 
pályázó esetén!). 

 
Indoklás: 
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll 
(a szervezet neve, székhelye beírandó): 
………………………………………………………………………………………………...……… 
………………………………………………………………………………………………...……… 
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
 ……………………………………………………………………………...………………….……. 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 
mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, 
vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  
 

Indokolás: 
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 
 
……………………………………………………………………………….………………………. 
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, 
székhelye beírandó): 
.………………………………………………………………………………………………………. 
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont 
alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):házastárs, egyeneságbeli 
rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A 
nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 
 
Kelt: Budakalász, 2011. ……………….. hónap … nap 

 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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Rogán László polgármester felolvassa az 2. sz. határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

107/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
budakalászi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) 
2011. évi működésének, programok, rendezvények 
szervezésének támogatására „CIVILEK 2011.” címmel 
pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot 
a határozat mellékletével megegyező formában és tartalommal  
fogadja el. 
 
Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A melléklet terjedelme miatt a határozat mellékletét a jegyzőkönyv 11. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
 
Rogán László polgármester felolvassa az 3. sz. határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

108/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
budakalászi kisebbségi önkormányzatok részére 2011. évi 
programjaik, rendezvényeik szervezésének, megrendezésének 
támogatására „KISEBBSÉGEK 2011.” címmel pályázatot 
hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot a határozat 
mellékletével megegyező formában és tartalommal fogadja el.  
 
Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal 
Felelős: polgármester 
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A melléklet terjedelme miatt a határozat mellékletét a jegyzőkönyv 11. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 

 
Rogán László polgármester felolvassa az 4. sz. határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

109/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
budakalászi civil szervezetek, önkormányzati fenntartású 
intézmények, s a helyi lakosok részére „KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉGEINK MEGŐRZÉSE 2011” címmel pályázatot 
hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot a határozat 
mellékletével megegyező formában és tartalommal fogadja el.  

 
Határidő: a pályázati felhívás közzététele azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A melléklet terjedelme miatt a határozat mellékletét a jegyzőkönyv 11. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
Rogán László polgármester 18.10 perckor 10 perc szünetet rendel el. 
 
A Képviselő-testület 18.20 perckor folytatja a testületi ülést. 
 
 

12. Javaslat Budakalász Város Média Koncepciójának elfogadására 
84/2011.(III.31.) számú előterjesztés 

 Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 Írásos anyag csatolva. (12. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelt képviselőtársaim! 
Ígéretünkhöz híven előkészítettük az Önkormányzatra vonatkozó 
médiakoncepciót. Miről szól a médiakoncepció? 
Számba veszi és megfogalmazza a helyi média céljait. Rögzíti, hogy cél a 
település lakói között viszonylag rendszeres és fontos együttműködés 
kialakítása, ebben a médiának szerepe van. 
A koncepció fontosnak tartja a lokálpatriotizmust, a Budakalászhoz 
kötődés erősítését.  
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A koncepció rögzíti azt is, hogy a településen élőket mindig naprakész, 
pontos, objektív, tárgyilagos információval kell ellátnia a médiának. 
Budakalász médiakoncepciója a médiatörvényen alapszik. Elkészítése 
során szaksegítséget is igénybe vettünk. Nézzük röviden, hogy az 
Önkormányzat által fenntartott, finanszírozott és működtetett média hogyan 
áll össze. 
Milyen elvek alapján működik a helyi lap?  
A helyi lap szerepe a koncepció szerint az előbbi elveken túl azért is fontos, 
mivel a lakosság egy részéhez a tévé adása, vagy az Internet nem jut el, 
azokat sokan nem tudják kihasználni.  
Az újság közvetít az önkormányzati üléseken történtekről, a határozatokról, 
kisebbségben maradt ellenvéleményekről, időről időre lehetőséget ad a 
helyi képviselőknek, hogy beszámolhassanak választóiknak a ténylegesen 
elvégzett munkáikról, eredményeikről, elmondhassák véleményüket a saját, 
valamint az önkormányzat tevékenységéről. Nem adhat teret 
személyeskedéseknek, ellenségeskedéseknek.  
Milyen elvek alapján működött eddig a helyi tévé? 
Szinte minden testületnek más ötlete volt a helyi tévé működéséről. Az 
előző testület több irányba is megpróbált elindulni, támogatott televíziókat 
(pl. a Dera Tv.), aztán létrehozott egy saját televíziót (Kós Károly Tv.). Ez 
utóbbi különösen kirívó eset volt, hiszen egy évre kötöttek velük 
szerződést, mégis a teljes díjat előre odaadták a tévének, még azelőtt, hogy 
szolgáltatott volna. A Kós Károly Kulturális Televíziónak nevezett 
formációról elmondható, hogy megszolgálta ezt az “előre kifizetett” 
obsitot, de mivel nem azt a kulturális többlettartalmat adta, amire a 
szerződése szólt, rendkívüli felmondással kénytelenek voltunk 
megszüntetni.  
5 millió forint ára eszközt, amely az Önkormányzat tulajdona, a mai napig, 
többszöri felszólítás ellenére is maguknál tartják, visszaadásuktól 
elzárkóznak.  
Jelenleg a VKC televízió szolgáltat Budakalászon. 
Milyen elvek alapján működik majd a helyi tévé? 
Ahogyan azt a médiakoncepció rögzíti, a tévének Budakalász polgárai 
számára kell nyújtania kulturális, oktató, életmódjavító és igényesen 
szórakoztató programokat kábelen, valamint interneten, minél gyakrabban 
élő adásban. Élő, egyenes adásban kell közvetíteni a rendes és rendkívüli 
Képviselő-testületi üléseket. A tévé tájékoztatást nyújt a helyi politikai, 
közéleti eseményekről, sporthírekről, beszámolókat, összefoglalókat készít 
a kulturális rendezvényekről. Műsoraiban bemutatja a  város kulturális 
életét meghatározó személyeket, művészeket, a díjjal kitüntetetteket, illetve 
a koncertekről, előadásokról, könyvbemutatókról, fesztiválokról, 
kiállításokról, konferenciákról tudósít. A tévének hírt kell adnia a 
lakosságot érintő eseményekről, ismertetnie kell azokat a problémákat, 
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amelyekkel nap mint nap szembesülnek a budakalásziak. Lehetőséget ad az 
önkormányzati képviselőknek, hogy választói körzetüket érintő 
önkormányzati döntések hátterét, valamint annak várható hatásait 
bemutathassák. 
Elvárás, hogy a műsorszolgáltatás tartalma minden esetben a jogszabályi 
előírásoknak, a közerkölcsnek, a közízlésnek megfelelően alakuljon, legyen 
közérdekű, aktuális, érdeklődést kiváltó, objektív, pártatlan, ismeretnyújtó 
és szórakoztató is egyben.  
Ezeket az elveket tűzi ki célul a médiakoncepció. Ezek az elvek elismerésre 
méltóak.  
Mi a helyzet a honlappal? 
A honlapot az is látja, aki hatalmas távolságokból szeretne fogalmat alkotni 
arról, milyen Budakalász. A honlap funkciójában, tartalmában és 
arculatában megújul. A városi honlap tehát nagyon fontos.  
Összegezve: akarunk egy korrekt, tényszerű újságot. Akarunk egy korrekt, 
nézhető tévét. Akarunk egy korrekt, tájékozódásra jól használható 
honlapot. Ezt rögzíti a médiakoncepció. A médiakoncepció alkotóelemeiről 
mindenki, aki végre korrekt és normális helyi önkormányzati médiát 
szeretne, csak az elismerés hangján szól! 
A koncepció szakmai tartalmán túl a most előterjesztett anyag tartalmazza 
azt a módszertant is, ahogyan ezeket a nagyon fontos és korrekt elveket a 
továbbiakban, együttműködve megvalósítjuk. Úgy ítéljük meg, hogy a 
helyi média fenti korrekt elvek szerinti működtetésére közbeszerzési 
pályázatot írunk ki. A közbeszerzés egyik lényege az, hogy pénzt 
spóroljunk meg. Az a szolgáltató működteti majd a médiát, amelyik ár-
érték arányban a legjobb ajánlatot teszi a város közösségének. 
A közbeszerzés másik célja, hogy ne három különböző média csoportot 
kelljen fenntartani, működtetni, őket információval kiszolgálni, hanem 
alakuljon ki egy egészséges munkamegosztás az újság, a tévé és a honlap 
között. Az információk dandárja az Önkormányzattól származik. Az 
Önkormányzat vezetőinek és munkatársainak alapvetően dolgoznia kell, és 
nem 3 különböző média különböző munkatársainak információt adni. Az 
Önkormányzat minden szükséges információt megad, de egyszerre, nem 
külön-külön. A választópolgárok érdeke, a korrekt tájékoztatás 
követelménye úgy teljesül, hogy közben az Önkormányzat tagjai (főleg 
annak köztisztviselői, akik az információk szakmai részét adják) 
dolgoznak. Ezt nevezi azonos hírbázisnak a koncepció. 
A médiának, benne az újságnak, tévének, honlapnak friss, aktuális 
információkat kell közvetítenie. Be kell mutatnia egy-egy döntés szakmai 
hátterét, indokát.  
Tisztelt képviselőtársaim! 
A költségvetés készítésének időszakában, az elmúlt év gazdálkodása és az 
önkormányzatokat érintőelvonások miatt megszorításokat és 
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ésszerűsítéseket kellett alkalmaznunk. Sokan - köztük a civil szervezetek, 
rendőrök, intézményeink – kerestek meg azzal, hogy szeretnék, ha az ő 
előirányzatuk nem csökkenne, mert fontos szerepet játszanak a város 
működésében, és ez igaz is. Azt is megértem, hogy az eddigi rendszer 
fenntartása jónéhány embernek egzisztenciális kérdés. Azt is megértem, 
hogy az ellenzékbe szorult, vagy mindig kisebbségben, ellenzékben lévő 
képviselőtársaim közül akad olyan, aki megszólalási lehetőségét félti a 
médiakoncepciótól. Ezek a félelmek az elmúlt napokban úgy jelentek meg, 
mintha veszélyben lenne Budakalászon a média szabadsága. Bízom benne, 
hogy a médiakoncepció tartalmának ismertetésével, a benne rögzített 
korrekt és méltányolandó elvek bemutatásával minden, tegnap még 
alaptalanul félő is átértékeli a koncepcióról alkotott – sokszor sommás – 
véleményét. Rámutatok arra is, hogy a helyi média nem kizárólag az 
Önkormányzat lapjából, tévéjéből és honlapjából áll, utóbbi annyiban más, 
hogy ezek költségét az Önkormányzat fizeti. A megválasztott testületnek 
pedig - többségi szavazással - joga és kötelessége meghatározni, milyen 
elvekkel és milyen formában működteti a helyi média általa finanszírozott 
részét. Az ismertetett, korrekt elveket a Testület a médiakoncepcióban 
meghatározta, a technikai kivitelezésre pedig közbeszerzési eljárást ír ki. 
Természetesen Budakalászon a helyi média nem kizárólag az 
önkormányzati médiából áll. Létezik most is másik helyi újság, vannak 
blogok és honlapok, működhetnek más televíziók is, ahol a helyi közéletről 
és minden helyi dologról vitázni lehet, ezekre az Önkormányzatnak 
semmiféle ráhatása nincs és ez így is van jól. Minden állampolgárnak joga 
van hallatni a szavát, de ezt nem közpénzen. A mindenkori testületi többség 
dolga ugyanakkor az, hogy ami rá tartozik, abban döntsön, és tájékoztassa a 
polgárokat. Ezt fogjuk tenni. Javaslom a médiakoncepció elfogadását.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Nagyon felháborít ez a médiakoncepció. 
Visszajön Aczél elvtárs. Egy kézbe veszik a médiát, méghozzá olyan 
kézbe, ami Simon Péterhez és a Britonhoz kötődik. Kivel dolgoztatják ki a 
médiakoncepciót? Koczka Péterrel, aki a médiaközpont vezetője. Érdekes 
módon aztán úgy kerül a honlapra, mintha az önkormányzat készítette 
volna. 
Ha megnézzük az észrevételeket, szinte mindegyik elutasítja.  
A kommunista időkben voltak főcenzorok, és most ugyanezt a cenzori 
rendszert akarja visszahozni. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Egyetlen kérdésem lenne. Az elmúlt 
két hónapban a VKC tévé működik. Volt alkalom, hogy nem kapott 
lehetőséget hogy ott megjelenjen? Én láttam ott Németh Antalt nyilatkozni, 
a Védegylet tagjait nyilatkozni. Aczél elvtárssal való összehasonlítást 
visszautasítom. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Magam részéről nem gondolom kisebbségbe 
szorulva magam. Polgármester úr is elmondta, hogy nyíltság, nyitottság. 
A mondatainak 90 %-ával egyetértek. A megvalósítással nem értek egyet. 
Azzal, hogy egyetlen kézbe akarja adni bárki, szűkíti a piacot. Ha olyan 
vállalkozói csoportot keresünk, aki mindhármat tudja, az nem csökkenti, 
hanem növeli az árat.  
Az általános problémám az, hogy a három ne legyen egy kézben. Az újság 
és a honlap – mint írott sajtó – rendben, de a televízió műfajában teljesen 
különbözik. Azt gondolom, hogy külön kellene pályázatot kiírni. 
A hivatalba érkezett vélemények alapvetően a koncepció ellen szólnak. 
Megjegyzem még, ha már van egy Magisztrátusunk, akkor tartsuk 
tiszteletben, amit kértek, hogy egy hónappal halasszuk el a döntést.  
Két hét alatt keresztülverni a koncepciót, nem szerencsés. 
 
A VKC szerződésében szerepel, a felmondási indokok között a szerződés-
szegés. A szerződésében benne van, hogy pl. ha nem közvetíti élőben a 
testületi ülést. 
Volt testületi ülés, amit nem közvetített élőben, volt olyan, ahol az ülés 
feléről elment. Mi ez, ha nem szerződésszegés? 
Krepárt úr megjegyezte, hogy a Kós tévé szerződést szegett. Akkor a VKC-
nál a két nem közvetítés milyen következményekkel jár? 
Amikor Ercsényiné jóváhagyta a teljesítésigazolást, jelezte-e, hogy két 
esetben nem történt meg az élő közvetítés? 
Szeretnék szavazást kérni arról a javaslatról, ami az OKSB-n elhangzott, 
vagyis, ha mi ezt elfogadjuk, a testület elé nem kerül vissza a pályázati 
kiírás.  
 
Krunity Péter képviselő: A Nógrádi úr elmondta majdnem az egészet, ami 
miatt szót kértem. Nem tudom, hogy miért tárgyalja a testület, ha a mai 
napig lett meghosszabbítva az észrevételezési határidő. 
A hozzászólások – lehet látni benne, hogy általános tiltakozásokat 
tartalmaznak. Javaslom, hogy vegyük le a napirendről. 
Másik: Amennyiben a nem teljesítések le lettek igazolva, akkor valaki 
szabálytalanságot követett el. Meg kell vizsgálni, hogy ki és milyen alapon 
igazolta le az elvégzést. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Polgármester úr említette, hogy 
biztosan indulatokat gerjeszt, hiszen jelenlegi érdekeket sért a koncepció.  
Nógrádinak – más dolog, ha valaki nem jön el, vagy ha ott van és távozik.  
Nem tudhatjuk, hogy miért történt. Ezt tisztázni kell. 
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Az egységes médiaközpont létrehozásától milyen előnyöket várunk? Óriási 
káosz volt a helyi médiában. Volt, amikor három tévé közvetített, volt 
olyan, akinek előre kifizettük a díjat. 
 
Egységes médiaközpont mellett több olyan előny elérhető, ami több kézben 
lévő média esetén nem érhető el. 
Az egyik egy egységes arculat létrehozása.  
Az információáramlás sokkal hatékonyabb lehet a hivatal és média között. 
A hivatalt nagyon leterheli, hogy hol a tévének, hol az újságnak, hol a 
honlapnak készít anyagokat. Ha ez egy kézben lenne, nyilván gyorsabb 
lenne az információáramlás. Egymás hatékonyságát is emelhetnék a 
különböző médiák. A Budakalászi újság tudná ismertetni a tévé 
műsorrendjét, azt is, hogy az interneten milyen híranyagok érhetők el. 
Mindegyik használtabb lenne, szélesebb körben jutna el az információ a 
lakosokhoz. 
Kisebb munkaerő-állománnyal látható el a feladat, mintha szétapróznánk, 
így a költségeket több millió forinttal tudnánk csökkenteni.  
Azt láttuk, hogy a korábbi megoldás nem vált be. Kérem, hogy próbáljuk ki 
a másikat, hátra nagyobb szerencsénk lesz. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Én azt mondom, hogy az egész 
Dunakanyart uralja ez a médiabirodalom. Nincs kifogásom a VKC szakmai 
felkészültsége ellen. Valóban adott nekünk lehetőséget a megjelenésre. Azt 
gondolom, hogy ez volt a beetetés időszaka. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Tökéletesen lehetett látni az eddigi 
megszólalásokból, hogy ugyan az történik, mint a magyar kormány ellen az 
év elején. 
Ez egy koncepció. Akkor kell kiabálni, amikor valakit visszautasítanak, 
valakinek a véleménye nem jelenhet meg a médiában.  
Nógrádi úr véleménye eléggé egyértelmű – nem kell a három médiát egy 
kézbe tenni. Én ezt véleményként el tudom fogadni, de nekünk az a 
véleményünk, hogy ez nem jelenti azt, hogy itt Budakalászon csak ez az 
egy újság, csak ez az egy honlap, csak ez az egy tévé működhet. A 
médiaszabadságot ez a koncepció semmilyen szinten nem fogja korlátozni. 
A költségcsökkentés, a lakosság széleskörű tájékoztatása megoldására ezt a 
koncepciót gondolja jónak a testület.  
 
Németh Antal képviselő: Azzal kezdeném, hogy az elmúlt két évben az 
interneten nagyon sok település, város koncepcióját volt alkalmam 
áttekinteni. A mostani koncepcióban a debreceni koncepciót látom 
felismerni, ahol Kósa úr igen is nem engedett be senkit, akit 
nemkívánatosnak tartott. 
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Én azt gondolom, hogy egy ilyen koncepció nagyon komoly dolog. Ha már 
az elfogadásánál az merül fel, hogy nem hallgatjuk meg azokat a 
személyeket, csoportokat, akiknek igen is van véleményük, szerintem is 
nagyon sajnálatos. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Mányai úr azt mondta, hogy akkor visítsunk, 
ha baj lesz. Már van, hiszen a VKC már kétszer szerződést szegett. Nem 
lenne célszerű, mielőtt újabb két hónapra szerződést kötnénk, 
megvizsgálni, hogy mi volt az oka a szerződésszegésnek?  
 
Mányai Zoltán képviselő: Hogy mi technikai hiba és mi nem, az egy más 
kérdés. Meg kell kérni garantáltan, hogy a Képviselő-testületi ülést 
közvetítsék, és a képviselők lehetőséget kapjanak. 
Amikor a választási kampányok voltak, a Fidesz összejöveteléről minimális 
anyagot adtak le, sehol nem reklamáltak, hogy miért van ilyen. 
Én nagyon remélem, hogy ilyen problémák a közeljövőben nem lesznek. 
 
Rogán László polgármester: Mindenki elmondhatta a véleményét, kérem, 
szavazzunk a javaslatokról. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az OKSB előtt két forgatókönyv jelent meg. 
A Közbeszerzési bizottság állítsa össze a pontos paramétereket és az 
kerüljön vissza a testület lét. Kérem, hogy erről is szavazzunk. (Szavazás) 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

110/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
határozati javaslatot elvetette: 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a média feladatok együttes 
ellátásáról szóló közbeszerzési eljárás dokumentumainak, 
paramétereinek elkészítésére és a képviselő-testület elé 
terjesztésére a soron következő testületi ülésre.” 

 
 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 ellenében az alábbi határozatot 
hozta: 
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111/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozati javaslat mellékletét képező Budakalász Média 
Koncepciója dokumentumot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

112/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata felhatalmazza a 
Polgármestert a média feladatok együttes ellátásáról szóló 
közbeszerzési eljárás megindítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

113/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 
honlapjának üzemeltetésére a Screen Play Média 
Kommunikációs és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1046 
Budapest, Farkaserdő u. 21. V/26.,  ügyvezető: Gerzsenyi 
András Krisztián), és a helyi televízió üzemeltetésére a Fanny-
Film Kft-vel (székhely: 2000 Szentendre, Fogoly u. 10., 
ügyvezető: Kádár Gabriella) 2011. április 30-tól 2011. június 
30-ig határozott időre – 2 hónapra, az eddigi feltételek mellett 
– szóló megbízási szerződést köt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
13. Javaslat Települési Értékvédelmi Támogatási pályázat 

meghirdetésére 
96/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester  
Írásos anyag csatolva. (13. sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Tavaly is probléma volt, hogy közbenső 
elbírálási határidők vannak-e. Ugyanis, ha nyár végéig van a benyújtási 
határidő, akkor nem tudnak hozzálátni az építkezéshez. Tavaly volt egy 
első határidő, és volt egy második határidő. A második határidőben a 
maradt összegről döntöttek. 
 
Rogán László polgármester: Folyamatos az elbírálás. 
 
Tolonics István képviselő: Itt általában marad összeg. Ha idén is marad, 
akkor jól kommunikáljuk, hogy van pénz, nyújtsanak be pályázatokat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester 
felolvassa a határozati javaslatot. (Szavazás)  
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

114/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Budakalász területén lévő helyi védettséget élvező épületek és 
építmények felújításának támogatására meghirdeti a Települési 
Értékvédelmi Támogatási pályázatot, a határozat 
mellékletében foglalt feltételekkel a 2011. évi költségvetésben 
biztosított keretösszeg erejéig. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

1. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

1. Pályázat kiírója: Budakalász Város Önkormányzat  
 

2. Pályázat tárgya: Települési Értékvédelmi Támogatás - Budakalász 
 

3. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselőtestülete éves költségvetésében 
rendelkezési keretet biztosított a település helyi védett épületei és építményei felújításának 
támogatására. 
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4. Pályázat formája: Nyílt eljárás. 
 

5. A támogatás igénylésére az jogosult, 

 akinek ingatlanja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a település építészeti örökségének helyi védelméről szóló 
15/2005. (VII.18.) rendeletében (továbbiakban értékvédelmi rendelet) I. 
vagy II. védettségi kategóriájú minősítéssel szerepel,  

 aki a helyi védett ingatlanja értékkataszterben védett elemeit kívánja 
felújítani, az értékvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően, 

 aki a pályázati felhívás mellékletét képező támogatási megállapodás feltételeit elfogadja. 
 

6. A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell: 

 értékvédelmi támogatás iránti kérelmet, az igényelt összeg 
megadásával 

 a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést, amelyből az 
értékvédelmi rendelet 23. § (3) pontja szerinti értékkülönbözet 
megállapítható 

 két tanúval hitelesített nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kik az 
ingatlan tulajdonosai, illetve ha nem a kérelmező a tulajdonos, abban 
az esetben az ingatlan tulajdonosának az építéshez hozzájáruló 
nyilatkozatát 

 fotódokumentációt a jelenlegi állapotról 
 ha nem építési engedély-köteles a beavatkozás, abban az esetben 

szöveges leírást az elvégezni kívánt építési tevékenységről a 
homlokzati színek kódszerű megjelölésével 

 ha építési engedély-köteles a beavatkozás, abban az esetben az építési 
dokumentáció két példányát, és igazolást arról, hogy az engedélyezési 
eljárás megindult 

 

7. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31. 
 

8. A benyújtott pályázatokat Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (PTKB) bírálja el, a beérkezett 
pályázatot a PTKB a soron következő rendes ülésén tárgyalja.  

 

9. Eljárása során a bizottság vizsgálja: 

 Az épület elhelyezkedését, megjelenését, a benyújtott terveket, az 
értékvédelmi rendeletnek és mellékleteinek történő megfelelést, és a 
rendelkezésre álló keretösszeget. 

 

10. A kérelem kedvező elbírálása esetén Budakalász Város Önkormányzatának 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága dönt a támogatás mértékéről, melynek 
összege a felújítás költségének legfeljebb 50%-a, de maximum 400.000 Ft lehet. 

 

11. A Képviselő-testület által a pályázatra biztosított keret a 2011-es évben 1.600.000.- Ft. 
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12. A pályázat utófinanszírozású, az odaítélt támogatás összege a munka elkészültét követően a 
számlák bemutatása, és a főépítész nyilatkozata - arra vonatkozóan, hogy a felújítás a 
megállapodásban foglaltak szerint készült – alapján a támogatási összeg kifizethető 

 

13. Budakalász Város Önkormányzata a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
határozatát követő 15 napon belül, illetve abban az időpontban, mikor az alábbiakban 
felsorolt dokumentumok a hivatal rendelkezésére állnak; támogatási megállapodást köt a 
kérelmezővel. A megállapodáshoz csatolni kell: 

 Építési engedély, vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetén a 
jogerős építési engedély határozat másolatát, (Építési engedélyhez 
kötött tevékenység támogatása esetén a támogatási szerződés 
megkötésének feltétele a jogerős építési engedély megléte.) 

 

14. A pályázatokat Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságához (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) címezve kell az 
Önkormányzatnál benyújtani. 

 

Budakalász, 2011. március  

Rogán László 

polgármester 

 

2. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Települési Értékvédelmi Támogatásról  

 
amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzat (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., képviseli: 
Rogán László polgármester), mint támogatást nyújtó,  
másrészről…………….. (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve), mint kedvezményezettek között a 
mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A kedvezményezettek kijelentik, hogy a …………(cím, helyrajzi szám) ingatlan kizárólagos 

tulajdonukat képezi. 
2. Az Önkormányzat , PTKB határozata alapján, kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményezettek 

részére ……….. Ft, azaz ………. forint vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) 
nyújt, az 1. pontban meghatározott ingatlan homlokzat-felújítási munkálatainak részleges fedezetéül. 

3. Az Önkormányzat a támogatást az épület/építmény felújítási munkálatai közül az alábbiakhoz nyújtja: 
 
4. A 2. pontban foglalt támogatás kifizetésére a ……….. pénzintézetnél vezetett……………….. sz. 

számlára történő átutalással, a teljesítés igazolás kiállítását követő 20 munkanapon belül kerül sor.  
5. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pont szerinti műszaki tartalommal végzi el a 

felújítást. Engedélyhez kötött építési munka csak jogerős építési engedély alapján végezhető. 
6. A kedvezményezett az 5. pontban foglalt kötelezettséget legkésőbb a megállapodás aláírását követő 

1 naptári éven belül köteles teljesíteni és a támogatásról a munkálatok befejezését követő 8 napon 
belül köteles a kedvezményezett nevére kiállított részletes számlákkal elszámolni, illetve a 
munkálatok befejezését bejelenteni.  

7. Az Önkormányzat a teljesítést a számlák ellenőrzése és a főépítész jelenlétében megtartott helyszíni 
szemlén felvett jegyzőkönyv alapján igazolja. A helyszíni szemle a munkálatok befejezésének 
bejelentését követően legkésőbb 30 napon belül meg kell, hogy történjen. 



 

 46 

8. A támogatás visszavonható az alábbi esetekben: 
 ha a kedvezményezett valamely okból kifolyólag úgy dönt, hogy mégsem kíván élni a 

támogatással, 
 ha nem a 6. pontban meghatározott határidőre számolt el a költségekkel, illetve 
 ha az Önkormányzat a 7. pontban meghatározott teljesítésigazolás kiadását megtagadja.  

9. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az építésügyi hatóság az 1. pontban meghatározott 
lakóingatlanon a felújítási munkálatot jogosult ellenőrizni és vállalja, hogy a hatóságok ilyen irányú 
tevékenységét elősegíti. 

10. A megállapodásban nem érintett további kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
11. A felek per esetén a Szentendrei Városi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. 
12. A felek a megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 
 
Kelt, Budakalász, 2011. ………… . 
 
 
 
  …………………….……    ……………………………… 
          polgármester       kedvezményezettek 

 
 

14. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervének elfogadására 
93/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (14. sz. melléklet) 

 
Rogán László  polgármester ismerteti az előzményeket. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ha sor kerül az Erdőhát utcai áthelyezésre, 
az közbeszerzés lesz-e? 
 
Rogán László polgármester: Az áthelyezést most terveztetjük, az nem 
közbeszerzés kérdése.  
 
Több kérdés hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
115/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi 
közbeszerzési tervét. 
 
Határidő: 2011. április 15.  
Felelős:  polgármester 
 

Budakalász Város Önkormányzatának  
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2011. évi  

 
közbeszerzési terve 

 
 

Ssz. 
 

A tervezett közbeszerzési 
eljárás tárgya 

MEGJEGYZÉS 
Irányadó 

eljárásrend 

Eljárás 
tervezett 
fajtája 

Tervezett 
időpont 

Hivatali felelős 

 Építési beruházások      
1. Szennyvíz csat. építése Berdó építés nemzeti tárgyalásos  2011.10. Homor I.Csiki I. 
2. Út és járda építés építés nemzeti tárgyalásos 2011.06. Homor I. Lukács G. 
       
       
       
 Szolgáltatások      

1. Média feladatok együttes ellátása  nemzeti tárgyalásos  2011. 04. Villám Zsuzsanna 
2. Út  építés és felújítás tervezés nemzeti tárgyalásos 2011.03. Homor István 
3 Parkok kezelése  nemzeti tárgyalásos 2011.03. Fetterné Ferenczy Beatrix 

4 
Konténerek beültetése, és 
virágágyak kialakítása 

 nemzeti tárgyalásos 2011.03. Fetterné Ferenczy Beatrix 

5 Játszótér fenntartás  nemzeti tárgyalásos 2011.03. Fetterné Ferenczy Beatrix 
6 Védendő fáink fenntartása, kezelése  nemzeti tárgyalásos 2011.03. Fetterné Ferenczy Beatrix 
7 Gátak zöldfelületének fenntartása  nemzeti tárgyalásos 2011.03. Fetterné Ferenczy Beatrix 
       
       
       
 Árubeszerzések      
       
       
       

 
 
 

15. Javaslat „Közművelődési érdekeltségnövelő” pályázat önerejének 
biztosítására 
94/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (15. sz. melléklet) 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

116/2011.(III.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről elfogadott 10/2011.(III.7.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletében a fejlesztési tartalék 60 millió Ft eredeti 
előirányzatából 1 millió Ft-ot biztosít a közművelődési érdekeltségnövelő 
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pályázat önerejére a Kós Károly ÁMK színpad hangosításának 
kiadásaira.  
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 

 
 

16. Tájékoztató a Budakalász Város Önkormányzat által 2010. évben 
nyújtott pályázati támogatások felhasználásáról, elszámolásáról 
95/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (16. sz. melléklet) 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot. (Szavazás) A Képviselő-testület 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2011.(III.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
évi pályázati támogatások felhasználásáról, elszámolásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

17. Javaslat a 2011. február hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására 
80/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 Írásos anyag csatolva. (17. sz. melléklet) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot. (Szavazás)  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

118/2011.(III.31.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. 
február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

18. Javaslat szív és érrendszeri vizsgálat második ütemére vonatkozó 
megállapodás elfogadására 
92/2011.(III.31.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
          Népjóléti Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 Írásos anyag csatolva. (18. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  
Az önkormányzat a tavalyi évben minden segítséget megadott, hogy ez a 
projekt elkezdődjön. A folytatáshoz biztosítunk helyiséget. Anyagi 
helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy ebben az évben további támogatást 
nyújtsunk. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

119/2011.(III.31.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Budakalász lakossága kardiovaszkuláris 
állapotának felmérése érdekében jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a 
Semmelweis Egyetemmel, a Semmelweis Egyetem 
Kardiológiai Központjával, az Aritmia Kutatás-Gyógyítás 
Közhasznú Alapítvánnyal, a Magyar Kardiológusok 
Társaságával, valamint a Budai Irgalmasrendi kórházzal. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására azzal, hogy a 2011. 
költségvetési évben a projekt megvalósításához forrást nem 
biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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A melléklet terjedelme miatt a határozat mellékletét a jegyzőkönyv 18. 
számú melléklete tartalmazza.  
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter képviselő:  
Iskola utca és a Damjanich utca sarkán lévő épület – mi van vele, ugyanis 
annak idején az önkormányzatnak volt egy ígérete, hogy rendbehozza.  
Táncsics M. utca egyirányú. Egyre többen hajtanak be szemből. El van 
helyezve ugyan a tábla, de nem látható egyértelműen.  
VKC – engem választók keresek meg, hogy mondjak el egy két dolgot, én 
el is mondtam, és ők azt mondják, hogy nem látták. Az a véleményem, 
hogy valószínűleg megvágva kerül az anyag leadásra. 
 
Rogán László polgármester: Most is élőben megy. 
 
Krunity Péter képviselő: Nem tudom, miért volt jó megszüntetni a 
kamerák figyelését. Nem hiszem, hogy ez olyan nagy költség volt.  
Magyar utcai támfal – két éve kértem – előbb-utóbb nagy baj lesz a 
támfalból. Az komoly összegbe fog kerülni, ha bedől. Tudom, nem kis 
költség, de valahogy meg kell oldani. 
A másik az úttest – garanciális bejárásnál felhívtam egy-két dologra a 
figyelmet, és azóta sem történt meg a hibajavítás, amit jegyzőkönyvbe is 
rögzítettünk.  
 
Rogán László polgármester: Megkezdtük a KRESZ-táblák, utcatáblák 
pótlását, cseréjét. Megnézzük a Táncsics utcában is. 
Kérlek, hogy a kamerafigyelést Udvarhelyi úrral beszéld meg a szünetben. 
Magyar utca – elkezdtük terveztetni a támfalat. Bízom benne, hogy meg 
tudjuk oldani.  
 
Homor István osztályvezető: Magyar utca garanciális javítás – probléma 
az, hogy a vízelvezető nagykockával van kirakva. Ahhoz van egy 
karbantartási kötelezettség is, ami az önkormányzaté. Ők arra hivatkoznak, 
hogy az önkormányzat nem végzi el a karbantartást. Én is jártam az 
utcában. Nincs felfagyás.  
Iskola utca – Damjanich utca – melyik épületre gondolsz? 
 
Krunity Péter képviselő: Damjanich emlékmű után van egy épület, a 
támfal sincs befejezve.  
 
Homor István osztályvezető: Ez még a Harcsa polgármester úr idejére 
nyúlik vissza. Voltam többször ennél az illetőnél. A tulajdonos semmilyen 
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dokumentumot nem tud felmutatni, csak szóbeli ígéretet kapott, hogy az a 
rész föl lesz falazva. A leszármazottak szorgalmazzák, hogy megépüljön.  
Idegen épületen végzendő beruházásra az önkormányzatnak nincs 
lehetősége. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nagyon jól tudja mindenki, hogy annak 
idején Osvald nem egyedül lőtte le Kennedyt. 80 évre titkosították az aktát. 
Ez a gyakorlat kezd bejönni a Fidesz és a BBK között, és titkosítják az 
anyagokat. 
MHÉSZ Mindhárom pályázó a Brittonhoz köthető. 
Nem tudom megérteni, hogy miért kell titkos pályázatot csinálni, amikor a 
mi időnkben minden pályázat nyilvános volt. 
 
Németh Antal képviselő: Azért kértem szót, mert a közmeghallgatáson az 
elkerülő úttal kapcsolatban pro és kontra hangzottak el észrevételek. 
A budakalászinak nevezett elkerülő út sorsa nem ennél az asztalnál fog 
eldőlni, és nem is az államtitkár előszobájában. 
Annak ellenére, hogy elkészült a Megyeri híd, igazán politikai akarat nem 
jelent meg.  
A tervező kollégák azt állították, hogy 4,5 milliárd forintból elkészülhetett 
volna az elkerülő út, kivéve a 11-es kétszintű kereszteződése. 
Annak idején én is részt vettem sok megbeszélésen, és az volt a 
megdöbbentő, hogy az ún. civilszervezetek pl. a zöldek 75 mFt támogatást 
kapott, és a kormány felkérte, hogy támadólag lépjen fel. 
Budakalász érdeke, hogy ez az elkerülő út megépüljön, egyet kell értenünk. 
Mindaddig, amíg ez így van, addig az évi 250 millió forint jár. 
Van egy „arccal a vasút felé” program. A tervező irodáknál hiány van 
vasúttervezőkből. Ezen nincs mit meditálni, hogy legyen, ne legyen. 
Nekünk az az érdekünk, hogy a mi programunkban szerepeljen az elkerülő 
út.  
Kérem a képviselőtársaimtól, hogy se egymás között se kifelé ne 
hangoztassanak olyat, hogy nincs szükségünk az elkerülő útra. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólását. 
Egyetértek vele. Mi szeretnénk, ha az elkerülő út megépülne.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Polgármester úr említette, hogy a jövő héten 
milyen útfelújítási munkák kezdődnek. Ha én hozzászólok, akkor 
egyértelmű, hogy Gerinc utca. 
 
Rogán László polgármester: Bízom abban, hogy a következő  testületi 
ülésen arról számolhatok be, hogy az építési munkák folynak. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Inkább azt szeretném mondani, hogy milyen jó 
lett. 
A bizottsági ülésekről nem készül szószerinti jegyzőkönyv, csak 
hangfelvétel. Én szerettem volna megkapni a hanganyagot. Azt mondták, 
hogy meghallgathatom, de el nem vihetem. Én a jegyzőkönyvvezető hölgy 
számítógépéről továbbítottam. Most nyilvánosan bocsánatot kérek Papp 
Judittól, Ferenc Zsuzsától és Nagy Zsolttól. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A bocsánatkérés megtörtént. 
Saját e-mail címére továbbította a hanganyagot. Megnyugtatom képviselő 
urat, hogy a hivatal semmilyen eljárást nem kezdeményez. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Megvan az állásfoglalásom, hogy 
megkaphattam. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Ez más dolog. Más számítógépének 
jogosulatlan használata. 
 
Balogh Csaba képviselő: Mikor lesz műszaki bejárás a Rózsa utcában? 
 
Rogán László polgármester: Megtörtént. Ki van jelölve a fekvőrendőr 
helye. A többi utcában a kátyúzást is megkezdjük.  
 
Balogh Csaba képviselő: Felhívtak telefonon a Kolónia utcából. Az Önök 
ott járása izgalmat okozott. Kérem, hogy a jövőben a körzet egyéni 
képviselőjét értesítsék a tervekről. 
 
Rogán László polgármester: Jó lett volna, ha Parlagi úr akár egyszer is 
elhív engem is Szentistvántelepre. Engedtessék meg, hogy egyedül is 
körbejárhassam a várost. 
Amiért kint voltunk, az az, hogy mit tudnánk tenni, hogy azt a murvás utat 
járhatóvá tegyük, és a hátsó lakások megközelítését emberivé tegyük. 
Szeretnénk a Kolónián lakók életét picit jobbá tenni. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Ha Balogh képviselő úr a József Attila vagy 
Tanító utca környékén jár, remélem nem fog riadalmat kelteni. 
Tanító utcára forgalomlassító tárgyakat kértünk. Örömmel látom, hogy 
megkezdődött a beruházás. Hamarosan befejeződik. 
A hivatalnak és a polgármesternek köszönetemet fejezem ki, a diszkóval 
kapcsolatban, ami korábban a sportpálya mellett működött. Köszönöm a 
segítséget, hogy az a továbbiakban nem fog működni.  
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További hozzászólás, napirend nincs. Rogán László polgármester a 
nyilvános ülést berekeszti. A testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 19 óra 45 perc.) 
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