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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 10/2011 Kt. 
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2011. április 19-én (csütörtökön) 17 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntéseiről 

 
 
 
 
136/2011.(IV.19.) Kt. határozat 

Javaslat az 104/2011.(III.31.) Kt. határozat kiegészítésére  

 
137/2011.(IV.19.) Kt. határozat 

Önálló szennyvíztisztító megvalósításához szükséges döntés-előkészítő 

hatástanulmány elkészíttetése 

 
138/2011.(IV.19.) Kt. határozat 

Együttműködés a bányatavak környékének fejlesztése érdekében  
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 10/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. április 19-én (csütörtökön) 17 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

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

 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Dr. Molnár Éva jegyző 

Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 
Fetterné Ferenczy Beatrix (Műszaki Iroda) 
Orosz György gazdasági irodavezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 

 
1. Javaslat az 104/2011.(III.31.)Kt. határozat kiegészítésére  

98/2011.(IV.19.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  
 

2. Javaslat az önálló szennyvíztisztító megvalósításához szükséges döntés-
előkészítő hatástanulmány elkészíttetésére  
99/2011.(IV.19.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  
 

3. Javaslat együttműködésre a bányatavak környékének fejlesztése 
érdekében  
100/2011.(IV.19.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 43 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm rendkívüli ülésünkön a 
Képviselő-testület tagjait, Budakalász polgárait. A mai testületi ülést 
megnyitom. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. 
A mai napra három napirendi pontot küldtünk ki, nyílt ülésre. Kérem, akinek a 
napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az jelezze. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, úgy kérem szépen, hogy szavazzunk a napirend 
elfogadásáról. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat az 104/2011.(III.31.) Kt. határozat kiegészítésére  

98/2011.(IV.19.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A 2011 márciusi ülésen döntöttünk arról, hogy 
ellátási szerződést kötünk a Csodabogár Alapítvánnyal 12 bölcsődei férőhely 
biztosítására. Mivel a határozat nem tartalmazta, hogy az ellátás határozatlan 
időre szól, ezért ennek a kiegészítésére kerül sor. 
Ha bárkinek észrevétele van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) Nincs, 
felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

136/2011.(IV.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
bölcsődei férőhelyeinek bővítése érdekében 2011. március 31-ei 
ülésén hozott 104/2011.(III.31.) Kt. határozatát kiegészíti a 
bölcsődei ellátási szerződés időtartamára vonatkozó szabályozással, 
amely szerint az önkormányzat határozatlan időre szóló ellátási 
szerződést köt a Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal (elnök: 
Galambos Károly Zoltán, székhely: Budakalász, Szentendrei út 7.)  
12 bölcsődei férőhely biztosítására, az általa fenntartott Csodabogár 
Óvoda és Bölcsődében (2011 Budakalász, Szentendrei út 7.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 22. 
Felelős: polgármester 
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Melléklet a 136/2011.(IV.19.) Kt.. határozathoz 

 
Ikt.szám:  860/  2  /2011 

 
 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ  VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 Budakalász Petőfi 
tér 1.) képviseletében ROGÁN LÁSZLÓ  polgármester  mint megbízó, 
 
másrészről   a CSODABOGÁR KÖZOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY (székhely:  2011. Budakalász, Szentendrei 
út 7.) képviseletében GALAMBOS KÁROLY ZOLTÁN képviselő és RUMMEL ERIKA intézményvezető  
(továbbiakban megbízottak) között  alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szerződés mellékletét (1.sz.mell.) képező 
136/2011. (IV.19.) Kt. határozata alapján a Csodabogár Közoktatási Alapítvány által fenntartott, 
Csodabogár Óvoda és Bölcsőde (2011 Budakalász, Szentendrei út 7., nyilvántartási száma 2855-5/2006) 
nappali munkarend szerint működő  többcélú intézményben a jelen szerződésben foglaltak szerint  
maximum 12 bölcsődei férőhelyet biztosít az önkormányzat által jóváhagyott felvételi határozat alapján. 

 
2. A szerződés kötelező mellékletét képezi az intézmény alapító okirata (2.sz.mell.) és hatályos működési 

engedélye (3.sz.mell.), amely szerint alaptevékenysége: 
 85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül, gyermekek nappali foglalkoztatása, bölcsődei ellátás 
 korai fejlesztés és gondozás (2-6 éves korig): eltérő fejlődési igényű gyermekek gondozása/fejlesztése 

egyéni és csoportos terápiával. 
 a fenntartó Csodabogár Közoktatási Alapítvány által meghatározott maximális létszám bölcsőde 

esetében 24 fő, ebből korai fejlesztés és gondozásban részesülő 4 fő. 
 
3. Jelen szerződés aláírásával a bölcsődei feladat ellátást biztosító intézmény vezetője vállalja és biztosítja, 

hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 6. sz. 
mellékletében meghatározott intézményi alapdokumentumokkal rendelkezik.  

 
a) A dokumentumokban foglaltak szerint a működéshez szükséges személyi, tárgyi munkavédelmi, 

közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka folyamatos, hosszútávon 
biztonságos.  

b) A bölcsődei nevelés és gondozás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet szabályozásai szerint biztosított. 

 
4. A felvételi eljárás menete 

a) Budakalász Város Önkormányzat  Képviselő-testület által alakilag, formailag és tartalmilag jóváhagyott  
jelentkezési lap a szerződés mellékletét (4.sz.mell.) képezi.  

 
b) A jelentkezési lapot a Csodabogár Bölcsőde intézményvezetője – Rummel Erika - fogadja be, a 

bölcsődés korú gyermek felvétele ügyében ezt követően egyeztetni köteles: 
 Villám Zsuzsanna  - Budakalász Város Polgármesteri Hivatal – OKS osztályvezetővel, 
 Kiss Kálmánné – Budakalász Bölcsőde – bölcsődevezetővel. 
 
c) A Csodabogár Bölcsőde az önkormányzat által pénzügyileg támogatott bölcsődei férőhelyekre a jelen 

szerződés aláírását követően fogadhat és vehet fel  – kizárólag budakalászi állandó lakcímmel 
rendelkező, életvitelszerűen Budakalászon élő, vagy Budakalászon munkaviszonyt folytató szülő 
esetében  - gyermekeket az igénylő által kitöltött  jelentkezési lap és a felvétel ügyében eljáró – a 4.b) 
pontban megnevezett - vezetőkkel történt  egyeztetés alapján. 

 
d) A Közoktatási Alapítvány által fenntartott bölcsődében a felvételi kérelmek elbírálása során is 

mérlegelni kell a gyermek szociális helyzetét, a szülők munkaviszonyának tényleges meglétét 
(munkáltatói igazolással).  
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e) Az önkormányzat olyan gyermek esetében vállalja a bölcsődei ellátás finanszírozásának támogatását, 

ahol a gyermek intézményi szintű napközbeni ellátása valóban indokolt.  
 

f) A felvételi határozatokról az egyeztetést követően Rummel Erika értesíti a szülőket. A felvételi 
határozaton Budakalász Város Polgármesterének/Alpolgármesterének jóváhagyása (aláírása) szükséges. 

 
 
5. A bölcsődei ellátás finanszírozásának feltételei 

Budakalász Város Önkormányzat 25.000 Ft/fő/hó ellátási díjat fizet a Csodabogár Közoktatási Alapítvány 
részére, az általa fenntartott Csodabogár Bölcsődében ellátott gyermekek gondozásához. Az ellátási díj a 
bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, a működési kiadásokhoz, a programok szervezéséhez szükséges 
hozzájárulást tartalmazza. 
A felvételt nyert gyermekek szülei további 25.000 Ft/fő/hó összeget (4x-i közétkeztetés és ellátási díj) térítenek 
meg a Csodabogár Bölcsődét fenntartó Közoktatási Alapítvány számára. 
 
 
6. Az ellátási díj fizetése 

a) Budakalász Város Önkormányzat – a Csodabogár Bölcsődében az önkormányzat által támogatott 
bölcsődei férőhelyekre – minden gyermekek ellátáshoz  25.000 Ft/fő/hó ellátási díjat fizet a 
Csodabogár Közoktatási Alapítvány részére, az Alapítvány által az ERSTE Bank Hungary NYRT. 
pénzintézetnél nyilvántartott és vezetett 11600006-00000000-18355130 számlaszámra. 

 
b) A szerződés aláírását és a jelentkezések, felvételi kérelmek elbírálását követően, a Csodabogár Bölcsőde 

intézményvezetője által írásban leadott létszám alapján 3 hónapra előre utalja az ellátási díjat (fizetési 
határidő: 15 munkanapon belül).  

 
c) A havonta leadott létszámváltozások -  az igénylések és lemondások – alapján 3 havonta történik a 

tényleges ellátottak után a finanszírozás teljesítése, esetleges kompenzálása. (július 15, október 15, 
január 15.) 

 
7. A finanszírozás időtartama 

Budakalász Város Önkormányzat a bölcsődei ellátás finanszírozását jelen szerződés aláírását követően 
határozatlan időre a ténylegesen ellátott gyermekek után biztosítja.  
 
8. A finanszírozás alapja 

A Csodabogár Bölcsőde vezetője köteles minden hónap 5. napjáig létszámjelentést küldeni Budakalász 
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport osztályvezetőjének.  
 
9. Garanciális rendelkezések 

a) A szerződő felek folyamatos együttműködése  alapvető követelmény mind két részről. 
b) Budakalász Város Önkormányzat képviselőjének joga van a bölcsődei ellátás működését ellenőrizni. 
c) A Csodabogár Közoktatási Alapítvány és a Csodabogár Bölcsőde vezetője félévente és évente (június, 

november) köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, 
a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.  

d) A beszámolók leadásának időpontjai: a Képviselő-testület júniusi és novemberi ülése előtt két héttel. Az 
intézmény vezetője köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági 
üléseken meghívottként személyesen részt venni. 
A beszámolót írásban 1 példányban köteles elkészíteni és Budakalász Város Polgármesteri Hivatalba 
benyújtani (papír alapon aláírással, bélyegzővel hitelesítve és e-mailen a 
villam.zsuzsanna@budakalasz.hu címre). 

e) A bölcsődei ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél 
legalább 3 hónappal előzetesen jelezni köteles. 

f) Az ellátási szerződés bármelyik fél részéről felmondható, a felmondási időt a felek 6 hónapban 
határozzák meg. A felmondási idő idejére a bölcsődei ellátás biztosítása a gyermek érdekében mindkét 
fél részére kötelező. 

 
10. A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó 

előírásai az irányadók. 
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11. Jelen megállapodást  Felek mint akaratukkal  mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Budakalász, 2011. ………hó ..….  nap 
 
 

………………………….                                                     ………………………… 
Rogán László      Galambos Károly Zoltán 

Budakalász polgármestere       kuratóriumi elnök 
…………………………………….. 

Rummel Erika 
intézményvezető 

 

A szerződés szükségességét igazolom:   Rogán László polgármester 

A szerződést készítette és szerkesztette:     Villám Zsuzsanna osztályvezető 

A szerződés jogi szempontból megfelelő:   dr. Papp Judit irodavezető 

       dr. Udvarhelyi István kabinetvezető 

A költségvetési keret a mellékelt keretnyilvántartás alapján rendelkezésre áll, a szerződést ellenjegyzem: 

      Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 

A szerződés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:   Nagy Zsolt aljegyző 

A szerződés készült 5 példányban. 
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Melléklet a 136/2011.(IV.19.) Kt.. határozathoz 
 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

A Csodabogár Közoktatási  Alapítvány által működtetett és a Budakalász Önkormányzat által támogatott,   
CSODABOGÁR BÖLCSŐDÉBEN rendelkezésre álló 12 bölcsődei férőhelyre 

 
 
 

Alulírott, ……………………………………………………………………………(szülő neve),  

………………………………………………………………………………….. sz. alatti lakos  

kérem, hogy gyermekem   

(név) ……………………………………………………………………………………………….. 

(szül.hely, idő) ……………………………………………………………………………………. 

(lakcím) ……………………………………………………………………………………………. 

bölcsődei ellátását az alapítványi fenntartású bölcsődében. 

 

A bölcsődei ellátását munkaviszonyom folytatása miatt  ………………………. év ……………………… hó 
…………………. napjától  kérem. 
A bölcsődei ellátás igénybevételével járó költségeket - 10.000 Ft/hó ellátási díj és 720 Ft/nap  étkezési 
térítési díj – kb. 25 000 Ft/hó  vállalom. 
Tudomásul veszem, hogy a költségek finanszírozásában állami illetve szociális kedvezmények 
igénybevételére nincs lehetőség. 
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat által támogatott bölcsődei férőhelyek igénylése során az 
elbírálás  feltétele a GYED-et ill. a GYES-t igénybevevő szülő (aktív) munkaviszonyának igazolása, 
amelyet a felvételi kérelem/jelentkezési lap mellékleteként csatolni szükséges.  
*A jelentkezési lap leadásának határideje: folyamatos, minden hónap 5. napjáig (?) 
 
Budakalász, 2011. …… 
 
 
 

…………………………………………………………………….. 
szülő aláírása 

 
*A jelentkezési lapot a Csodabogár Óvoda és Bölcsődében  Rummel Erika intézményvezető részére 
(Budakalász, Szentendrei út 7.) leadni szíveskedjen! 
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2. Javaslat az önálló szennyvíztisztító megvalósításához szükséges döntés-

előkészítő hatástanulmány elkészíttetésére  

99/2011.(IV.19.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Régóta meglévő célkitűzésünk egy önálló 
szennyvíztisztító mű megépítése. Ennek előfeltétele a jelenlegi „szennyvíz-
agglomerációból” való kilépés és önállósodás. Ehhez szükséges egy döntés-
előkészítő tanulmány elkészítése, mely alkalmas lesz pályázaton történő 
indulásra is. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Gondolom, áttanulmányozták az anyagot, a bizottsági 
ülésen pár gondolatot hozzáfűztem. A lakosság részére is szeretném elmondani, 
hogy minket kötelem fűz a Főcsathoz való kapcsolódásunkra, ebből addig nem 
tudunk eltávozni, amíg önálló szennyvíztisztító művet nem tudunk építeni. Ez a 
tanulmány ezt is tartalmazni fogja. 
Ezen túlmenően szeretnénk objektív képet kapni arról is, hogy Budakalásznak 
milyen érdeke fűződhet akár a maradáshoz, akár a kötelemből való kilépéshez, 
ezt is tartalmazni fogja a hatástanulmány. 
A bizottsági ülésen érkezett egy módosító indítvány, amit befogadtam, úgyhogy 
ezzel a kiegészítéssel együtt fogom feltenni szavazásra a határozati javaslatot. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy tegyék meg az észrevételeiket. 
 
Németh Antal képviselő: Valóban az előterjesztésben egyértelműsítődik az a 
szándék, hogy az elmúlt időszakban hozott, a település érdekében önálló 
szennyvíztisztító mű megépítésére vonatkozó döntések változatlanul mint 
feladat erre a testületre is hárulnak.  
Az előterjesztésben is szerepel, hogy egy fix pontunk van, ez a terület, és 
átutaltuk a kisajátítási előírásoknak megfelelően azt az összeget, amit ugyan 
még vitatunk, ettől függetlenül ezzel gyakorlatilag jogerőssé vált. 
Az alapprobléma valóban az volt, hogy a budapesti agglomeráción kívül létezik 
egy úgynevezett szennyvíz-agglomerációs jogszabály is, amit szerencsétlen 
módon Budakalász, Üröm és a Duna másik oldalán lévő Kerepes, Kistarcsa és 
Nagytarcsa vonatkozásában határoztak meg. Ez azért okoz problémát, mert 
annak idején ezt a szennyvíz-agglomerációt a főváros erőltette a településekre, 
és minél nagyobb szennyvíztisztítót és EU-s támogatást szeretett volna 
biztosítani a csepeli szennyvíztisztító mű elkészítéséhez. Azóta sok víz lefolyt a 
Dunán, többek között nagyon sok szennyvíz, és kiderült a főváros számára, hogy 
inkább menekülnie kellene az úgynevezett agglomerációban lévő települések 
szennyvízétől. Az előzményhez tehát hozzátartozik, hogy a Csatornázási Művek 
a közmű kft.-nken keresztül bizonyos nyomást próbált gyakorolni ránk három 
évvel ezelőtt, hogy létesítsünk önálló szennyvíztisztítót – erről szólt az első, 
ezzel kapcsolatos testületi döntés annak idején –, ráadásul meg is nevezett egy 
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általa elfogadható szervezetet. Az előterjesztésben is szerepel ez az Organika 
által előkészített 3 millió forintos elképzelés. Ilyen értelemben valóban ez a 
hatástanulmány fel kellene, hogy vállalja azokat a hiányokat, amelyekkel annak 
idején senki nem foglalkozott, mégpedig azzal, hogy az Organika úgy vállalta 
volna ennek a szennyvíztisztító műnek a telepítését és megvalósítását saját 
forrásból, hogy egy 20-25 éves üzemeltetési jogot kívánt ezzel megszerezni. 
Nyilván ismerjük az elmúlt 20 évből a közüzemi üzemek privatizációjának 
helyzetét, és a Fővárosi Csatornázási Művek is ilyen területre kerül, ami azt 
jelenti, hogy jelentősen növekszik a szennyvízdíj. Nem tisztázottak ezek a 
kérdések valóban, bár megsaccolták, hogy a beruházás 4-500 millió forintos 
nagyságrendet jelenthet, de erre per pillanat az önkormányzatnak forrása nincs. 
 
A pályázat feltételeiben az új kormányzat bizonyos módosításokat hozott. 
Annak idején olyan döntés volt, hogy ne pályázzunk a szennyvíztisztító műre, 
mert az nagyon hosszan elnyújtja ennek a megvalósítási lehetőségét, most 
azonban a pályázat lehetőségét nem szabadna kihagyni. 
 
Valóban felmerült annak idején a mi részünkre is egy olyan javaslat, hogy 
keressük meg a DMRV-t, mivel ez egy tőkeerős cég, és mint üzemeltető szóba 
kerülhet. A tanulmány készítőitől el kell várnunk, hogy magának a 
szennyvíztisztítónak is - tehát nem csak a hálózatnak - az üzemeltetési feltételeit 
vizsgálja meg, mert jelenleg nem alkalmas a kft.-nk arra, hogy egy 
szennyvíztisztítót is üzemeltessen. Nyilván a kft. új, megbízott ügyvezetője 
ezekkel a kérdésekkel a napokban már foglalkozni kényszerül, ezért arra 
szeretném a képviselőtársaim figyelmét, hogy fokozatosan a bizottságok 
esetében is hassunk oda, hogy az üzemeltetési feltételrendszer visszajeleződjön 
olyan értelemben, hogy maradjon-e a település önálló kezelésben, aki jelenleg a 
hálózatot működteti, bár sajnos a hálózat egy jelentős része nem az ő tulajdona.  
 
Az Organikáról elég sok negatív véleményt is hallottunk azóta, annak ellenére, 
hogy szerveztünk egy referencialátogatást, és ott nem volt rossz a benyomása 
azoknak a települési tulajdonosoknak, illetve lakóknak, valamint a Képviselő-
testület megjelent tagjainak, ettől függetlenül is voltak technológiai fejlesztések, 
tehát támogatom a javaslatot azzal, hogy a feltáró tanulmányban mindenképpen 
vizsgálatra kerüljön, hogy az üzemeltetés feltételeit lehet-e, szabad-e a saját 
közmű kft.-nkben működtetni, vagy pedig közös működtetés legyen. Vannak 
még olyan területrészek, ahol a csatornázás sincs meg; az elkövetkező 20-25 
évben várhatóan 15 ezer fősre növekszik a település, ami egy ilyen létesítésnél 
feltétlenül tartalékot kellene, hogy képviseljen. 
 
Az egyik nagy problémánk viszont az, hogy a kiinduló adatokban a Főcsat és a 
saját közmű kft.-nk nyilvántartásai között van egy jelentős differencia, ez a 350-
450 m3 éves volumen, ami azt jelzi, hogy feltehetően feketebekötésekkel 
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bekerül a hálózatunkba csapadékvíz is. Erre biztosan jobban oda kell figyelni. 
Ennyi megjegyzéssel részemről támogathatónak tartom ezt az előterjesztést. 
 
Rogán László polgármester: Képviselő úr, ez módosító indítvány volt a 
részedről? 
 
Németh Antal képviselő: Nem tudom, van-e a bekért pályázatokra vonatkozóan 
tartalmi elvárás, hogy mit teljesítsen. 
 
Rogán László polgármester: Benne van a határozati javaslatban, igen. 
 
Németh Antal képviselő: Épp ezért nem biztos, hogy szerencsés a 
legkedvezőbb, illetve legolcsóbb ajánlattevőt megjelölni, hanem az 
összességében legkedvezőbb ajánlatot tevőt. Tehát ha olyat is javasolnak, aki a 
kiírásban nem szerepel, de hajlandó adni olyan információs anyagot még a 
tanulmányában, ami a döntést a Képviselő-testület számára alá tudja támasztani, 
akkor azt pozitív elbírálás alá kell venni, és nem biztos, hogy az a jó, amelyik a 
legolcsóbb. Én az „összességében legkedvezőbb ajánlat” megfogalmazást 
javaslom. 
 
Rogán László polgármester: Jó, akkor ezt írjuk bele. Igaz, amit Németh 
képviselőtársunk elmondott, csak éppen az a helyzet azóta, hogy miután 
megépült a délpesti szennyvíztisztító, azóta a Főcsat elkezdett ragaszkodni az 
agglomerációhoz, legalábbis az Udvarhelyi István által elmondottak alapján – ő 
folytatta a tárgyalásokat – kiderült, hogy felértékelődött a szerepünk. Akkor amit 
képviselőtársam javasolt, befogadom, és ezzel együtt fogom felolvasni a 
határozati javaslatot. Van-e más hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

137/2011.(IV.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a város szennyvizének tisztítására és ártalmatlanítására nyitva 
álló technikai lehetőségek és gazdasági következmények feltárására 
szakértői tanulmányt készíttet.  
A szakértői tanulmánynak az alábbi összefüggéseket kell 
megvizsgálnia, feltárnia és összegeket, költségeket is megjelenítve 
bemutatnia: 

- A tisztítómű tervezett és kisajátított helyén milyen 
paraméterekkel lehet a Duna és a patak közelébe tisztítót 
építeni, milyen költségekkel jár a beruházás, milyen és 
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mekkora működtetési költségekkel kell majd számolni a 
megvalósulást követően, mekkora összegű a létesítmény 
amortizációja, és mekkora összegű szennyvízdíj mellett 
üzemeltethető hatékonyan a létesítmény; 

- a tisztítómű megépítésén túlmenően milyen alternatív 
megoldások alkalmazhatóak költséghatékonyság és 
környezeti szempontok alapján. 

A számítást 3 változatra kell elkészíteni: 
1. Budakalász önálló szennyvíztisztító teleppel, 
2. Budakalász az FCSM-hez csatlakozva,  
3. Budakalász a DMRV-hez csatlakozva. 

 
A szakértői tanulmánynak tartalmaznia kell az egyes alternatív 
megoldások tételes költség-elemzését is. A szakértői tanulmánynak 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szennyvíz agglomerációról 
szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján adott esetben 
Budakalász Város Önkormányzata kezdeményezni tudja a jelenlegi 
agglomerációs besorolása módosítását önálló szennyvíztisztító telep 
kialakítása érdekében. 
 
A Képviselő-testület a tisztítómű létesítése során pályázati 
forrásokat is be kíván vonni, ennek érdekében a döntés-előkészítő 
szakértői tanulmánynak tartalmaznia kell a KEOP 2011-13-as 
kiírásának megfelelő műszaki tartalmat, a vonatkozó fajlagos 
költségszámítást és egy költség-haszon elemzést is. 
 
A tanulmánynak legkésőbb a megrendeléstől számított 45 napon 
belül el kell készülnie. 
 
A Képviselő-testület a szakértői tanulmány elkészítésének díjára 3 
millió Ft+Áfa összeget biztosít az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének 7. számú melléklet II. Fejlesztési tartalékok 
„tartalék negatív pénzmaradvány fedezetére” sor terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be 
legalább három árajánlatot a megfelelő szakmai háttérrel és 
szakismerettel rendelkező természetes vagy jogi személyektől, a 
beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé. A 
Képviselő-testület az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő 
pályázatát értékeli. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Javaslat együttműködésre a bányatavak környékének fejlesztése 

érdekében  

100/2011.(IV.19.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Szeretnénk a környező önkormányzatokkal, az 
érintett bányavállalkozókkal, a környező területek tulajdonosaival egy közös 
koncepciót kialakítani a bányatavak jövőjéről, fejlesztési elképzelésekről. 
Akinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. 
 
 
Németh Antal képviselő: Annyit szeretnék előzményként elmondani, hogy 
körülbelül három évvel ezelőtt a Szentendrei Önkormányzat megkeresett 
bennünket egy informális beszélgetésre ebben az ügyben, és az volt érzékelhető, 
hogy együttgondolkodást, partnerséget szeretne velünk. A tárgyalások 
„elhanyagolódtak” azon a problémán, hogy jelen pillanatban Szentendrének sem 
vízfelülete, sem a parton lévő telkekben tulajdonjoga nincs, tehát bizonyos 
értelemben kiszolgáltatott az Óbuda nevezetű társaságnak, mert az rendelkezik a 
teljes vízfelülettel, amelyik a szentendrei oldalra esik. Nyilván ezt a saját HÉSZ-
ében szerepeltetnie kell, mert az hangzott el a beszélgetések során, hogy ez 
mintegy 270 magánszemély tulajdonát érinti, és ennek kezelése a Szentendrei 
Önkormányzat részéről nem egyszerű. Ez akadályozhat bennünket abban, hogy 
együtt gondolkodjunk, illetve megvárjuk, amíg eljut olyan stádiumba a 
Szentendrei Önkormányzat, hogy saját elképzeléseket tudjon felvázolni. Ettől 
függetlenül az, hogy együtt gondolkodjunk a nagyobb tulajdonostárssal, az 
Óbudával közösen, fontos lehet a mi számunkra is; hogy Szentendre olyanokat 
ne erőltessen ránk, amire neki nincs ráhatása, tisztáznunk kell, hogy az ő helyi 
építési szabályzatában ez a külterületként szereplő rész milyen lehetőséget kap, 
ez viszont nyilván csak közös gondolkodással oldható meg. 
 
Felmerült annak idején a szigeti híd kérdése is, de nem jutottak zöldágra a 
tulajdonosokkal ott sem, mivel a HM-tulajdonú kijelölt hídfő meghiúsult. Ettől 
függetlenül tudnunk kell, hogy a gáznyomásfokozó állomásnál lenne az a 
felüljáró, ami átvezetést biztosítana a tavak felső részére, mert a HÉSZ 
tárgyalása során több alkalommal felmerült, hogy feltáró utak nélkül nem igazán 
tudunk olyan fajta funkciót biztosítani – különösen egy közös gondolkodásban –
, ami csak a mi felüljárónkon közelíthető meg. Az, hogy a polgármester úr és a 
bizottság is foglalkozzon ezzel, mindenképpen szükséges, de szeretném felhívni 
a figyelmet arra, hogy olyan kérdésekben, amiben még a Szentendrei 
Önkormányzat sem tudott dűlőre jutni a HÉSZ szabályozása során, ne feküdjünk 
le esetleg olyan követeléseknek, amit aztán a mi oldalunk bánna. 
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Rogán László polgármester: Képviselő úrnak teljesen igaza van. Úgy látszik, 
változnak az idők, mert az Óbuda Szövetkezet keresett meg bennünket pár 
hónappal ezelőtt, és kérte, hogy legyen egy hármas egyeztetés Szentendrével. 
Azt tudni kell, hogy az Óbuda Szövetkezet is megkezdte a bányaművelés alóli 
kivonását a tónak, úgyhogy úgy látszik, elérkezettnek látja az időt valamilyen 
együttgondolkodásra.  
 
Valóban az Óbuda Szövetkezetnek van tulajdonrésze. Szentendre ugyanezt a 
határozatot elfogadta márciusban. A határozati javaslatban az elírást kérem, 
javítsák ki, mert nem Budakalásszal közös koncepció, hanem Szentendrével 
közös koncepció szerepel benne. Azt kérte Szentendre, hogy amit ők elfogadtak 
határozatot, mi is egy hasonlót fogadjunk el. Ez szinte szó szerint megegyezik 
azzal a határozattal, nem szól másról, csak egy koncepcióról, 
együttgondolkodásról, mivel szomszédok vagyunk.  
 
Amit képviselőtársam mond, az teljes egészében így van, nem fogjuk magunkat 
elkötelezni, hanem elkezdünk egy irányba gondolkodni egy olyan terület 
hasznosításában, ami a későbbiekben lehetőségeket rejt magában és 
nagymértékben meghatározhatja Budakalásznak azokat a területeit is. 
 
Ha valakinek még van hozzászólása, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Erről kérek 
szavazást. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

138/2011.(IV.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. elviekben egyetért a Bányatavak térsége fejlesztési 
lehetőségének feltárása érdekében Szentendrével közös 
koncepció kidolgozásával, sport-szabadidő-rekreáció 
fejlesztési cél meghatározásával; 

2. megállapítja, hogy ennek érdekében ütemezett vizsgálatok, 
elemzések készítése célszerű, folyamatos tájékoztatással; 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat az érintett önkormányzatokkal és 
gazdasági, civil szereplőkkel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Rogán László polgármester: Köszönöm tisztelt képviselőtársaimnak a 
megjelenést, ezzel a mai rendkívüli ülésünket bezárom. 
 

(Az ülés végének időpontja: 20 óra 09 perc.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 


