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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 11/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2011. április 28-án (csütörtökön) 17 órakor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
 
 
139/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi tájékoztatójának elfogadása, 
valamint új „Együttműködési Megállapodás” megkötése 

140/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi tájékoztatójának elfogadása, 
valamint új „Együttműködési Megállapodás” megkötése 

141/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi tájékoztatójának elfogadása, 
valamint új „Együttműködési Megállapodás” megkötése 
 

16/2011.(IV.29.) Önk. rendelet: 
Az Önkormányzat 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló rendelet 

 
17/2011.(IV.29.) Önk. rendelet: 

Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 
17/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet 
 

142/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolójának 
elfogadása 

143/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolójának 
elfogadása 

144/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat 2010. évben végzett belső 
ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vétele 
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18/2011.(IV.29.) Önk. rendelet: 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 43/2008.(XII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
 

145/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
HÉSZ-szel kapcsolatos állásfoglalás kiadása a Lenfonó HÉV-megállót 
érintően 

146/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 

versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008. (XII.1.) rendelet módosítása 

 

15/2011.(IV.28.) Önk. rendelet: 
Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 
 

19/2011.(IV.29.) Önk. rendelet: 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat területén az üzletek éjszakai 
nyitva tartásának rendjéről szóló 47/2008.(XII.20.) Kt.  rendeletének 
módosítása 

 

147/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
A Zrínyi utcai árok vízelvezetésének megoldásához szükséges fedezet 
biztosítása 

148/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
„Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetése 

149/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Társulással szembeni 
tartozások rendezésére 

150/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Önálló szennyvíztisztító megvalósításához szükséges döntés előkészítő 
hatástanulmány elkészítőjének kiválasztása 

151/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalászért Közalapítvány 2010. évi beszámolójának elfogadása, 
valamint a címerhasználati kérelem támogatása 

152/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalászért Közalapítvány 2010. évi beszámolójának elfogadása, 
valamint a címerhasználati kérelem támogatása 

153/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
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Egyházközségek támogatása 
154/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

2011. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztató elfogadása 

155/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Nyitnikék Óvoda, Szalonka utcai tagóvodájában német nemzetiségi 
csoport indítása a 2011/2012-es nevelési évben 

156/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Nyitnikék Óvoda, Szalonka utcai tagóvodájában német nemzetiségi 
csoport indítása a 2011/2012-es nevelési évben 

 
157/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

Városi Pedagógusnap és a városi Semmelweis Nap előkészítése, 

szervezése  

158/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Városi Pedagógusnap és a városi Semmelweis Nap előkészítése, 

szervezése  

159/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatása 

160/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Pomáz város településrendezési eszközei módosításának véleményezése 
a volt Hungaropharma területre vonatkozóan 

161/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 11/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. április 28-án (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 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Dr. Novotny László képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Távol maradását előzetesen jelezte: Nógrádi Zoltán képviselő 
 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

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

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

módosítására 

101/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   minden bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester  

 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010.évi zárszámadási 

rendeletének megalkotására  

102/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   minden bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester  

 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet 

módosítására  

103/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 

versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008. (XII.1.) rendelet 

módosítására 

119/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

5. Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítására  

104/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő:Rogán László polgármester  
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6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített 

beszámolójának elfogadására  

105/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

7. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évben végzett belső 

ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére  

106/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

8. Javaslat a HÉSZ-szel kapcsolatos állásfoglalás kiadására a Lenfonó HÉV-

megállót érintően  

107/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

9. Javaslat a Zrínyi utcai árok vízelvezetésének megoldásához szükséges 

fedezet biztosítására  

108/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

10. Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetésére  

109/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

11. Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Társulással 

szembeni tartozások rendezésére 

110/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

 



 7 

12. Javaslat az önálló szennyvíztisztító megvalósításához szükséges döntés-

előkészítő hatástanulmány elkészítőjének kiválasztására  

111/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

13. Javaslat a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi tájékoztatójának 

elfogadására, valamint új „Együttműködési Megállapodás” megkötésére 

112/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

  Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

14. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2010. évi beszámolójának 

elfogadására, valamint a címerhasználati kérelem támogatására 

122/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

  Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

15. Javaslat az Egyházközségek támogatására 

124/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

  Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

16. Javaslat a 2011. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló tájékoztató elfogadására  

113/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

17. Javaslat a Nyitnikék Óvoda, Szalonka utcai tagóvodában német 
nemzetiségi csoport indítására a 2011/2012-es nevelési évben 

123/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

 Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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18. Javaslat Budakalász Város Közművelődési Koncepciójának elfogadására  

125/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

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

19. Javaslat a városi Pedagógusnap és a városi Semmelweis Nap 

előkészítésére, szervezésére  

126/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

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

20. Javaslat a Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatására  
127/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

  Oktatási, Kulturális és Sport Osztály 

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 
21. Javaslat Pomáz város településrendezési eszközei módosításának 

véleményezésére a volt Hungaropharma területre vonatkozóan  
128/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 
22. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

118/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester  

 
23. Javaslat a Budakalász, volt Lenfonó-gyárterület pályázati úton történő 

értékesítésére (Zárt ülésen tárgyalható) 

120/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  
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24. Javaslat a 604/1 hrsz.-ú, Promontorbor Zrt. tulajdonában lévő ingatlanrész 

megvásárlására (Zárt ülésen tárgyalható) 

114/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

25. Javaslat a budakalászi 4121/21 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Zárt 

ülésen tárgyalható) 

115/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

26. Javaslat a budakalászi 1861/21 hrsz-ú, Omszk Parkban lévő „Bazár 

Fagyizó” elnevezésű épület megvásárlására (Zárt ülésen tárgyalható) 

116/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 

27. Javaslat Kis Árpád lakásbérleti díj összegének csökkentésére (Zárt ülésen 
tárgyalható)  
121/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:    Népjóléti Bizottság           
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
28. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (Zárt ülésen 

tárgyalható)  
117/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:   minden bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 01 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm Budakalász város 
Képviselő-testületét, vendégeinket, Budakalász lakosságát a 2011. április 28-ai 
testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. 
A napirenddel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a 18. és a 27. napirendi 
pontot visszavontam, úgyhogy ezeket ma a Képviselő-testület nem tárgyalja. 
A Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját előre szeretnénk hozni, ha a 
testület ezzel egyetért. Bernula úr kérésére a pénzügyeinket érintő napirendi 
pontokat is előrehoznánk, a kisebbségi beszámoló után 2-4. napirendi pontként. 
Van-e még javaslat a napirenddel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi tájékoztatójának 

elfogadására, valamint új „Együttműködési Megállapodás” megkötésére 

112/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 

(Megérkezik Krunity Péter képviselő, a Képviselő-testület 9 fővel folytatja a 
munkáját.) 

 
Rogán László polgármester: Megállapítom, hogy közben Krunity Péter 
képviselőtársunk is megérkezett. 
Az előterjesztés a két kisebbségi önkormányzat elmúlt évről szóló 
tájékoztatójának elfogadására, valamint új együttműködési megállapodás 
megkötésére tesz javaslatot. 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati javaslatokat 
elfogadásra javasolták. 
Amennyiben hozzászólás vagy kérdés lenne, körünkben van a Német 
Kisebbségi Önkormányzat vezetője, hozzá a kérdést fel lehet tenni. (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólás, kérdés nem érkezett. Felolvasom a határozati 
javaslatokat. (Felolvassa.)  
 
(Megérkezik dr. Novotny László képviselő, a Képviselő-testület 10 fővel folytatja 

a munkáját.) 
 
Megállapítom, hogy közben megérkezett Novotny László képviselőtársunk, így 
10 főre egészült ki a Képviselő-testület. 
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Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokról! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

139/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

140/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerb 
Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi működéséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

141/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Szerb 
Kisebbségi Önkormányzattal a határozat 1. és 2. számú melléklete 
szerinti „Együttműködési Megállapodást” megköti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 
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2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

módosítására 

101/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A legutóbbi költségvetés módosítása után, de még 
a beszámoló Államkincstár felé történő leadása előtt több olyan tételt kellett 
módosítanunk, melyek a költségvetési rendeletben nem szerepeltek. Annak 
érdekében, hogy a fenti egyezőség biztosítva legyen, több technikai módosítás is 
szükségessé vált. Erről szól az előterjesztés, a rendelet módosítása. 
Az előterjesztést minden bizottság tárgyalta és támogatta. 

Ha valakinek van hozzászólása, az kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, a rendeletalkotási javaslat következik. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

16/2011.(IV.29.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 4/2010. (III.8.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 16/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010.évi zárszámadási 

rendeletének megalkotására  

102/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet 
megalkotásáról szól, a teljesítési adatokat a költségvetési rendelet táblázataival 
összhangban és azonos szerkezetben tartalmazza. Bernula Pál könyvvizsgáló a 
rendelettervezetet megvizsgálta és azt elfogadásra javasolta. 
A rendelettervezetet minden bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Mielőtt megadnám a szót Novotny képviselőtársamnak, megkérem Bernula Pált, 
hogy pár gondolatot fűzzön hozzá. 
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Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Tisztelt Képviselő-testület! A zárszámadási 
rendelettervezetről és az egyszerűsített beszámolóról együtt tudok beszélni, a 
kettő összhangban van egymással, tehát számszakilag megfelel. 
A könyvvizsgálat során megállapítottam, hogy súlyos, szándékos hibával nem 
találkoztam, és apró hibák sem voltak a számszaki nyilvántartásokban, az 
utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési, illetve a szakmai kontírozási 
követelményeket a hivatal munkatársai maximálisan betartják, a számviteli 
törvénynek és az ahhoz kapcsolódó 249/2000. kormányrendelet előírásainak 
megfelelően történik a könyvek vezetése. A zárszámadási rendelet 
elfogadásának akadályát tehát nem látom. 
Amit a gazdasági helyzetről szeretnék mondani: a számok az egyszerűsített 
beszámolóban egy kicsit furcsák, de összességében az önkormányzat gazdasági 
pozíciója nem romlott, pénzügyi helyzete nem rosszabb a tavalyinál, a számok 
ellenére, mert ha megnézzük, egy jelentős előre kifizetés történt, ami mutatkozik 
az egyszerűsített mérlegben a tartalékok felhasználása révén. Ha az állammal a 
támogatások elszámolása megtörtént volna, illetve sikerült volna a kötvényt 
kibocsátani, akkor ez a tartalék enyhén pozitív lenne, tehát jóval kedvezőbb 
képet mutatna az önkormányzat számára. Ezt az egyszerűsített beszámolót 
kérem, hogy így kezeljék; ha megvalósultak volna a bevételek, akkor a 
bevételek és a kiadások 1%-os pontosságon belül arányosan teljesültek volna. 
Ezzel kapcsolatban szerintem különösebb probléma nincsen. 
A hitelszerkezet is csúnya képet mutat, a számok szerint a hosszú lejáratú 
adósság és az eladósodottsági mutató csökkent, a rövid lejáratú adósság pedig 
jelentősen megnövekedett. Ez lényegében ugyanaz a helyzet, mint egy 
gazdasági társaságnál, amikor rövid lejáratú hitelekből finanszíroznak egy 
beruházást; ha lekorrigálnánk a tervezett 300 millió forintos 
kötvénykibocsátással a számadatokat, akkor likviditási mutatók jók lennének, 
mert a pénzeszközök fedeznék a rövid lejáratú kötelezettségeket, és az 1. számú 
likviditási mutató még jobb lenne, mert a rövid lejáratú követelések jelentősen 
meghaladnák a kötelezettségeinket, az eladósodottsági mutató viszony romlott 
volna, mert a tavalyi évben 3,2% volt, ha hozzákombináljuk ezt a 300 millió 
forintot, akkor 5,1% körül van. Az utolsó országos hivatalos adat a 2008-as, ami 
8,1%, Budakalász Város Önkormányzatának adósságmutatója ennél sokkal jobb. 
Információim szerint a 2009-es adat körülbelül 9,1% lesz országos szinten, 
úgyhogy beleférünk az önkormányzatok felső egytizedébe. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nagyon örülünk ennek a beszámolónak, amit 
Bernula úr táblázatban kidolgozott. Ez azt mutatja, hogy a jelenlegi Fidesz-
Baráti Kör alkotta többség hamis állításokat fogalmazott meg folyamatosan, 
amikor arról volt szó, hogy eladósítottuk az elmúlt években Budakalászt, sőt a 
Kalász Újságban megjelent az is, hogy másfél milliárd körüli vagyonvesztés volt 
– tudjuk, hogy ki nyilatkozta ezt a Kalász Újságnak. Itt látszik, hogy 
vagyonnövekedés történt, nem vagyonvesztés. A 2005-ös beszámolóban még 7 



 14 

milliárd 787 millió volt, most pedig már 8,636 – ez különbség, 
vagyonnövekedés volt, sőt az elmúlt két évhez viszonyítva 125,3%-os a 
vagyonnövekedés. Ha az önkormányzatokat nem úgy számolnák el, mint ahogy 
elszámolják, hanem ugyanúgy, ahogy a cégeket – csak úgy látszik, nincs 
pénzügyi szakember önök között, úgyhogy nem tudták fölfedezni –, ha az 
amortizációt figyelembe lehetne venni, akkor az derülne ki, hogy körülbelül 
50%-kal növekedett a vagyon, és nem csökkent, mint ahogy önök állították. 
Úgyhogy nagyon szeretném, ha elhangzana egy olyan, hogy: bocsánatot kérünk 
a nemzeti fórumos volt többségtől, mert hamis állításokat fogalmaztunk meg 
ellene. Köszönöm szépen. 
 
Rogán László polgármester: Örülök, hogy jobban van, képviselő úr – a stílus 
maga az ember, ahogy szokták mondani. 
Németh képviselőtársamé a szó. 
 
Németh Antal képviselő: Köszönöm a szót, polgármester úr. Tegnap jelen 
voltam ennek a napirendi pontnak a bizottsági vitáján, és én is örömömnek adok 
hangot olyan értelemben, hogy megköszönöm a létszámproblémákkal küzdő 
pénzügyi osztály munkáját. 
A könyvszakértő úrhoz lenne egy kérdésem, amire igen vagy nem választ kérek. 
Mivel a múlt év hasonló időszakában a testület a könyvszakértőtől kért 
véleményt a hitel- vagy kötvénykibocsátással kapcsolatban, az a kérdésem, 
vizsgálta-e az elmúlt időszakban, hogy miért nem került sor a kötvény 
kibocsátására. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Elnézést, így nem tudok válaszolni rá, csak ha 
kifejthetem. 
 
Németh Antal képviselő: Nem akartam, hogy belebonyolódjunk a dologba. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Azt tudom mondani, hogy igen, vizsgáltam, és 
kötvénykibocsátásra egyszerűen törvényességi okok miatt nem került sor; le kell 
zárni az elszámolást, ha az elszámolás megtörtént, akkor a Raiffeisen Bank 
visszavonhatatlan ígérete alapján a kötvénykibocsátás lebonyolítható. Ennyi volt 
az oka, tehát egy technikai csúszás miatt nem valósult meg a 2010. évben a 
kötvénykibocsátás. 
 
Rogán László polgármester: Balsai kolleganőm nagyon autentikusan el tudja 
mondani, mennyit dolgozunk azon, hogy ezen az átmeneti fázison átkerüljünk. 
Nem arról szól a történet, hogy ezért bárkit hibáztatunk, hogy ki a felelős azért, 
hogy nem sikerült a kötvényt kibocsátani, hanem azon dolgozunk, hogy ez 
megtörténhessen. Egyébként a mai postában olvastuk, hogy a Közbeszerzési 
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Döntő Bizottság bekérte az óvoda összes dokumentációját, és elképzelhető, 
hogy lesznek még fejlemények a közbeszerzés tekintetében. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Az állami támogatások elszámolása az elmúlt 
hat hónapban nagyon megszigorodott, ami részben egy EU-s ellenőrzésnek is 
betudható; az Európai Unió Számvizsgáló Bizottsága is vizsgálta ezt, és nagyon 
kemény feltételeket támasztott; míg előtte apró hibákat vagy elnézéseket 
elfogadott, ez megszűnt, ezeket javítani kell. A saját bőrömön tapasztaltam, mert 
könyvvizsgáltam európai uniós projektek megvalósítását, hogy néha egy 
betűelütés miatt visszaadják javításra, ami nagyon gyakran 30-45 nap 
hosszabbodást jelent. Ezt is kérem figyelembe venni. Egyértelmű, hogy ez nem 
a városvezetés vagy a hivatal munkatársainak hanyagságából, 
nemtörődömségéből származik, bármilyen gondos munka mellett lehet olyan 
apró tévedés, amit javítani kell, és ez jelentősen tovább húzza az összeg 
kifizetését. 
 
Rogán László polgármester: Olyannyira nem, hogy kollegáim a pénzügyi 
osztályon, különösen a vezetőjük, emberfeletti erőfeszítéseket tesznek annak 
érdekében – a beruházással karöltve –, hogy a kötvénykibocsátás 
megtörténhessen; sajnos nem rajtunk múlt, hogy ez idáig nem történt meg. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A Novotny úr által elmondottakra néhány 
szóban reagálnék. Ha elolvasta ezt a táblázatot, vagy figyelemmel kísérte, akkor 
az is nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ez a változás, a 125%-os növekedés 
2004. évhez viszonyítva történt. (Dr. Novotny László: Ezt mondtam is.) 
Egyfelől. 
Másfelől ha nézte volna a számadatokat, 2006-tól számítva, amikor az önök 
„sikeres” három-négyéves ciklusa lezajlott, a következő változások történtek: a 
pénzeszköz a 2006. évi 182,8 millióhoz képest a 2010. évben 33 millió forint 
volt, ami 150 millió forintos csökkenés, a forgóeszközök 469 millió forint 
helyett 331 millió forint, a tartalékok 170 millió forint helyett mínusz 178 millió 
forint, ami 350 millió forintos csökkenés, a rövid lejáratú kötelezettségek 188 
millió forint helyett 402 millió forint, ami 220 millió forintos növekedés; 
úgyhogy amit állítottam, azt fenntartom, hogy nagyon jelentős vagyonvesztés 
történt az elmúlt időszakban. 
 
Rogán László polgármester: Második hozzászólásra megadom a szót Novotny 
László képviselő úrnak. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Innen látszik, hogy Krepárt úr mennyire nem 
ért a pénzügyekhez, mert a vagyonvesztés azt jelenti, hogy valakinek a vagyona 
csökkent. Itt a vagyon növekedett – ez látszik a táblázatból –, csak 
átstrukturálódott, magyarul pénzeszközök tárgyi eszközökbe konvertálódtak. 
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Kérem szépen a könyvvizsgáló véleményét, hogy volt-e vagyonvesztés ez alatt 
az idő alatt, mert ha nem volt, akkor Krepárt úr nem mondott igazat. 
 
Rogán László polgármester: Rövid választ kérnénk szépen. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Vagyonvesztésről nem beszélhetünk, mert az 
eszköz megnőtt, illetve a saját tőke állománya a tartalékok együttes 
korrekciójával együtt is növekedett. 
 
Rogán László polgármester: További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

17/2011.(IV.29.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 
17/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített 

beszámolójának elfogadására  

105/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés azon törvényi kötelezettségnek 
tesz eleget, mely szerint a jegyző által elkészített egyszerűsített beszámolót 
törvényi határidőben, azaz a költségvetési évet követően négy hónapon belül be 
kell terjeszteni a képviselő-testület elé.  
A könyvvizsgáló a beszámolót megvizsgálta és a könyvvizsgálói záradékot 
megadta. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Hölgyeim és Uraim! Az idei záradékban 
sajnos van egy figyelemfelhívó megjegyzés, ami évek óta nem fordult elő. Csak 
azt szeretném mondani, hogy ez nem a hivatal munkatársainak a hibája, egy elég 
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hosszú egyeztetés után derült ki, hogy hogyan kell csinálni, értelmezni, ugyanis 
2010. január 1-jétől a kormányrendeletet változtatták, az induló tőkéből tartós 
tőke lett, de nem határozták meg egyértelműen, hogy mit kell érteni tartós tőke 
alatt, ez többször egyeztetésre került, illetve pénzügyminiszteri állásfoglalás 
után lett teljesen egyértelmű. Úgyhogy javítottuk, 2011-ben átkönyvelésre kerül, 
tehát a továbbiakban nem jelent problémát. 2011-től sajnos a tőkeszerkezet 
emiatt egy kicsit változni fog. 
 
Rogán László polgármester: Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, felolvasom mind a két határozati javaslatot. (Felolvassa.)  
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Bocsánat, úgy kérem jegyzőkönyvbe venni, 
hogy: „tudomásul veszi”. 
 
 
Rogán László polgármester: Rendben van. Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

142/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

143/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolót, (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi 
jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás és egyszerűsített 
vállalkozási maradvány-kimutatás) a határozat 1-4. mellékletében 
foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri a Polgármestert az egyszerűsített beszámoló közzétételére, és 
arra, hogy az Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről 
gondoskodjék. 
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Határidő:  2011. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 

 
 

5. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2010. évben végzett belső 

ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére  

106/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Az önkormányzati törvény előírásai szerint a 
polgármester a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszti az éves összefoglaló belső ellenőri jelentést. Az előterjesztés 
mellékletében szerepel az összefoglaló jelentés, melyet a Kistérségi Társulás 
által foglalkoztatott belső ellenőr készített el. A 2010. évben öt ellenőrzés 
valósult meg, egy áthúzódik a 2011. évre. A belső ellenőr által megfogalmazott 
javaslatokra intézkedési terv készült, ezek megvalósítása jelenleg folyamatban 
van. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A vesszőparipámat újra elmondom: megint nem 
szerepelt benne az informatikai rendszerek ellenőrzése. 
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Az összefoglaló jelentés végén látszik, 
hogy ez az, ami 2011-re áthúzódik, tehát elkezdtük, de sajnos még nem tudtuk 
befejezni, folyamatban van. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Az, hogy elkezdték, azt jelenti, hogy 
tudomásom szerint még semmit nem csináltak; lehet, hogy előkészültek rá. 
 
Rogán László polgármester: Szerintem előkészültek és elkezdik a munkát, ezt 
mondta a kolleganő. 
Ha más hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), akkor felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

144/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzatnál 2010. évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló 
összefoglaló jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet 

módosítására  

103/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Jelenleg a külterületi ingatlanok gazdasági célú 
hasznosítása nincs megfelelően szabályozva a rendeletben. A módosítással ezt 
pótoljuk. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is javasolta az 
elfogadást. 
Amennyiben hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a 
rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

18/2011.(IV.29.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítását. 

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

Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 

versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008. (XII.1.) rendelet 

módosítására 

119/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 

 

 
Rogán László polgármester: A rendeletmódosítás a „bizottság” elnevezést 
„munkacsoport”-ra változtatja, a pályázati biztosíték összegének maximumát 
jelöli meg, továbbá rendelkezik arról, hogy a pályázati eljárást bármikor 
indokolás nélkül eredménytelennek lehessen minősíteni. Ennek a rendeletnek az 
elfogadása szükséges ahhoz, hogy ugyanezen ülésen a Lenfonó-gyárterület 
pályázati úton történő értékesítéséről döntést tudjon hozni a Képviselő-testület. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
rendeletmódosítási javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A biztosítékkal elég nagy problémám van. 
Normális esetben 10% szokott lenni a biztosíték, most 0,5-10% közé kívánja 
besorolni az indoklás szerint a testület. Ez nagyon kis érték, ami kimondottan 
lehetőséget ad a korrupcióra, mert összeállnak különböző pályázók, és mivel 
kicsi a biztosíték, nincs vesztenivaló, az első megajánl egy nagy árat, a második 
egy nagyon alacsony árat – biztosítva volt a kettőjük közötti együttműködés –, 
majd az első visszalép, mert azt mondja, hogy a biztosítékom 0,5%, azt a 
mellényzsebemből kifizetem, így a második, az alacsony áras fogja megnyerni. 
Erre voltak példák a budapesti ingatlanértékesítéseknél. Én nem javaslom, hogy 
lecsökkentsük a biztosítékot 0,5% közelébe, a 10%-ot javasolom továbbra is. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Egy-két dolgot szeretnék tisztázni. 
Egyrészt ez nem egy normális eset, tehát nem egy konkrétan körülhatárolt, 
meghatározott paraméterekkel beépíthető területet meghatározott vételáron 
értékesítünk; várunk egy fejlesztési elképzelést erre a területre, amennyiben azt 
támogatni tudjuk, ahhoz tudunk rendelni vételárat, tehát ilyen szempontból sem 
normális a szituáció.  
Másrészt az, hogy a biztosíték mértéke mikor elfogadható, mikor nem, megint 
egy más kérdés. Összejátszásról szó sem lehet a rendeletünk előírásai szerint, 
illetőleg a mostani módosítás is tartalmazza, hogy bármikor eredménytelenné 
nyilváníthatunk egy pályázatot, ami azt jelenti, hogy ha a felértékelt árnál 
alacsonyabb ajánlatot kapunk, természetesen nem fogunk győztest hirdetni, 
eredménytelenné nyilvánítjuk, bármilyen variációt próbálnak az esetleges 
pályázók megvalósítani. Viszont azt sem gondolhatja senki komolyan, hogy egy 
milliárdos nagyságrendű vagyon esetén 10%-os biztosítékot, 100 millió forintot 
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letétként várunk el bárkitől egy olyan ingatlan vonatkozásában, amire nem tudja, 
hogy mit építhet, illetőleg hogy mennyiért adjuk el neki, tehát ezt gondolom, 
képviselőtársam sem gondolja komolyan. Nyilván bármilyen hasonló esetben 
ezt a kérdést rugalmasan kell kezelnünk, ami nem jelenti azt, hogy bármilyen 
ingatlant érték alatt kívánnánk értékesíteni. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Az indoklás nélküli felmondás azt jelenti, 
hogy ha nagyon alacsony az ár, akkor vissza lehet lépni, én viszont tisztelettel 
azt javasolnám, hogy a biztosíték mellett a visszavonhatatlan bankgarancia is 
kerüljön be a rendeletbe. Ez egy nagyon jó módszer, ugyanis ha valaki 
visszavonhatatlan bankgaranciát tud hozni, akkor nemcsak az önkormányzat 
szűri a vállalkozót, hanem maga a bank is szűri a vállalkozókat; az egy jó 
likviditású vállalkozó, aki jelentkezik, illetve nagy valószínűséggel a 
későbbiekben is a fejlesztéshez szükséges hiteleket meg fogja kapni. Ezért 
célszerűnek tartanám a rendeletbe beépíteni, hogy bizonyos esetben nem kell 
készpénzt letenni; a vállalkozók nagy része készpénzt nem is szeret letenni, 
hanem a viszonylag kisebb költséggel járó visszavonhatatlan bankgaranciát 
szereti alkalmazni. Ez lehet, hogy kibővítené a vállalkozói kört, aki jelentkezik, 
sőt akár a nemzetközi vállalkozói kört is, mert egyes területeken a bejövő 
komoly építési vállalkozók bankgaranciás biztosítékkal indulnak. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ahogy Bernula úr elmondta, én is a 
visszavonhatatlan bankgaranciát akartam javasolni, tehát nem muszáj készpénzt 
letenni a vállalkozónak. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ez módosító indítvány? 
 
Dr. Novotny László képviselő: Én azt javaslom, igen, hogy maradjon a 10%, 
visszavonhatatlan bankgaranciával. 
 
Orosz György gazdasági irodavezető: A jelenlegi rendeletünkben a 
bankgarancia helyettesíti a készpénzfizetést. 
 
Rogán László polgármester: Ez benne van most is a rendeletünkben. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tehát akkor csak a 10%-ról szól a módosító indítvány. 
 
Rogán László polgármester: Először Novotny képviselő úr módosító 
indítványáról szavazunk. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
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146/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008. (XII.1.) 
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 3.§ (1) bekezdésének j) 
pontjában a „maximum 10%-a” szövegrész helyett „10%-a” 
szerepeljen.” 

 

Rogán László polgármester: Most felolvasom a rendeletmódosítási javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

15/2011.(IV.28.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 44/2008. (XII.1.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 15/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Meg kell mondanunk a záró rendelkezésekben, hogy 
hány óra hány perckor lép hatályba a rendelet. 
 
Rogán László polgármester: Ez a rendelet 2011. április 28-án 17 óra 40 
perckor lép hatályba. 
 
 

8. Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítására  

104/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (8. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés a lakosság nyugalmának 
biztosítása céljából készült, egy újabb területre terjesztjük ki az üzletek kötelező 
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éjszakai zárva tartását. A már meglévő rendeletünket kiegészítjük egy újabb 
körzettel, a Liget u.-Hegyalja út-Pomázi út által határolt területtel. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
rendeletmódosítási javaslatot támogatta. 
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a 
rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

19/2011.(IV.29.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
19/2011.(IV.29.) számú rendeletét a Budakalász Nagyközség 
Önkormányzat területén az üzletek éjszakai nyitva tartásának 
rendjéről szóló 47/2008.(XII.20.) Kt  rendeletének módosításáról. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

9. Javaslat a HÉSZ-szel kapcsolatos állásfoglalás kiadására a Lenfonó HÉV-

megállót érintően  

107/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (9. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A HÉV Lenfonó megállóban található épületének 
bérlője azt kérte az önkormányzattól, hogy a területre vonatkozó HÉSZ-t oly 
módon módosítsuk, hogy ott lehetővé váljon a vendéglátó funkció kialakítása is. 
Ehhez a HÉSZ-módosításhoz nem szükséges tervező bevonása, minimális 
adminisztratív költségekkel jár a módosítás. Azonban tudni kell, hogy az 
épületben a nevelési intézmények közelsége miatt alkohol egyébként sem lenne 
árusítható, és hogy a BKV jelenleg engedélyezés alatt álló terveiben a tárgyi 
terület elbontása szerepel, ezek miatt megfontolandó a kérés teljesítése. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azt a határozati 
javaslatot támogatta, hogy e vonatkozásban nem kívánja a HÉSZ ilyen irányú 
módosítását kezdeményezni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Annak idején elkezdődött ott egy kocsma 
üzemeltetése, ami kétséges körülmények között és elég sok rendbontással 
üzemelt. Most azt hallottam, hogy megszűnt az alkoholárusítás. (Jelzésre:) 
Bezárt a kocsma – akkor pláne jó. Én azt mondom, hogy semmiképpen se 
támogassuk ezt a HÉSZ-módosítást, mert az csak lovat adna a BKV alá, és 
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továbbra is próbálna nyomást gyakorolni ránk, hogy hasonló céllal 
üzemeltessük. 
 
Rogán László polgármester: Ha nincs más hozzászólás (Senki sem jelentkezik.) 
Akkor felolvasom az 1. számú határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

145/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja 
vendéglátás funkció lehetővé tételét a HÉV Lenfonó állomás 
épületében, nem kívánja a HÉSZ ilyen irányú módosítását 
kezdeményezni 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Rogán László polgármester: Mivel az 1. számú határozati javaslatot 
elfogadtuk, ezáltal a 2. számú határozati javaslat okafogyottá vált. 
 
 

10. Javaslat a Zrínyi utcai árok vízelvezetésének megoldásához szükséges 

fedezet biztosítására 

108/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (10. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A képviselő-testület a Zrínyi utcai árok 
vízelvezetésének kiépítését a 2011. évi költségvetési rendeletében célul tűzte ki. 
A műszaki megoldás várható bekerülési költsége a bekért árajánlatok alapján a 
tervezettnél többe kerül, ezért a hiányzó közel 4 millió forint összeg 
átcsoportosítása szükségessé válik. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. 
Én is kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa ezt a határozati javaslatot, 
szeretnénk most már ott egy végleges megoldást az ott lakók nyugalmának 
biztosítása érdekében. 
 
Dr. Bernula Pál könyvvizsgáló: Egyetlenegy problémám van a határozati 
javaslattal: „a tartalék negatív pénzmaradvány fedezete sor terhére”. A negatív 
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pénzmaradvány eleve azt jelenti, hogy nincs pénzmaradványunk, másrészt 
nagyon sok a kötelezettséggel terhelt, tehát valami egyéb forrást kellene 
megnevezni erre, a tartalék terhére vagy a beruházási tartalék terhére. Egyébként 
tökéletesen egyetértek, és meg kell oldani a problémát. 
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Az eredeti költségvetés készítésekor már 
számoltunk azzal, hogy az idei évben negatív lesz a pénzmaradványunk, ezért 
200 millió forintot tettünk félre. Az éves zárást követően kiderült, hogy 171 
millió valamennyi az a forrás, amit majd ki kell venni a költségvetésből, illetve 
negatív bevételként szerepeltetni kell, ezért huszonvalahány millió forintos 
felszabaduló tartalék terhére javasoltuk a testületnek. 
 
Rogán László polgármester: Ha nincs több hozzászólás, javaslat, akkor 
felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

147/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi utcai 
árok vízelvezető rendszerének kiépítésére az Önkormányzat a 2011. 
évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletében szereplő 
Csapadékvíz elvezetés sorára átcsoportosít 4 millió forintot, a 7. 
számú melléklet II. Fejlesztési tartalékok „tartalék negatív 
pénzmaradvány fedezetére” sor terhére. 
Budakalász Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a 
Zrínyi utcai árok vízelvezető rendszer kivitelezési munkáira a 
szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
11. Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetésére  

109/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (11. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A 2011. évben is meghirdetjük a „Szép kert, 
gondozott környezet” pályázatot. A pályázatot „Ingatlan előtti közterület” 
kategóriával egészítettem ki, mely szerint a képviselők is javaslatokat tehetnek 
azon személyekre, akik az ingatlanuk előtti közterületet gondozzák, rendben 
tartják. 
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A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatja a 
határozati javaslatot. 
Azt kérem minden képviselőtársamtól, hogy nyitott szemmel járjon a városban, 
és tegyen javaslatot olyan lakótársaink felterjesztésére, akik eképpen szolgálják 
a köz javát és a közérdeket. 
Hozzászólás, javaslat nem érkezett, így felolvasom a határozati javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 
 

148/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Képviselő-testülete 2011. évben meghirdeti a 
„Szép kert, gondozott környezet” pályázatot.  
A Képviselő testület a határozat mellékletét képező pályázati kiírást, 
jelentkezési lapot és a bírálati szempontokat elfogadja. 
 
Határidő: meghirdetésre 2011. április 30. 
Felelős: polgármester 

 

A határozatát mellékleteit a jegyzőkönyv …. számú melléklete tartalmazza. 
 

 

12. Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Társulással 

szembeni tartozások rendezésére 

110/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (12. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Társulásával fennálló tartozások rendezéséről szól. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatot támogatta. 
Úgy gondolom, hogy egy kedvező megoldást tudtunk az önkormányzat számára 
elérni, ezáltal le tudjuk zárni a 2009. évről fennmaradt tartozásunkat is. 
Amennyiben nincs hozzászólás, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
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149/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Képviselő-testülete hozzájárul a DPÖTK-val 
fennálló tartozások rendezésére az alábbiak szerint: bevételként a 
2009-2010. évi közoktatási normatíva 7.799 e Ft-os összegét, 
kiadásként a Családsegítő Szolgálat 2009-2010. évi működéséhez 
való hozzájárulást, a kistérségi közoktatási referens béréhez való 
hozzájárulást, a 2010. évi szúnyoggyérítés költségeit, illetve a 2009. 
évi közoktatási normatíva kamatát összesen 10.444 eFt összegben a 
2011. évi költségvetésébe beépíti. A bevétel és a kiadás 
különbözeteként jelentkező 2.645 eFt-ot a 2011. évi költségvetéséről 
szóló 10/2011.(III.7.) önkormányzati rendelet 6. melléklet I. 
Működési célú pénzeszköz átadás 8. pont Cházár A. Iskola (volt 
Bárczi G. Iskola) működésének támogatására előirányzott 
keretösszeg terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy fentieket 
a költségvetés következő módosítása során építse be a rendeletbe. 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: a 2011. évi költségvetés 1. módosítása 

 

13. Javaslat az önálló szennyvíztisztító megvalósításához szükséges döntés-

előkészítő hatástanulmány elkészítőjének kiválasztására  

111/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (13. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az áprilisi testületi ülésen döntöttünk arról, hogy 
a város szennyvizének tisztítására és ártalmatlanítására szakértői tanulmányt 
készíttetünk és erre árajánlatokat kérünk be. Az árajánlatok beérkeztek és 
megküldésre kerültek. A legkedvezőbb árajánlatot a VízPart Kft. tette. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatában 
is a VízPart Kft. ajánlatát tartotta a legkedvezőbbnek, és a határozati javaslatot 
annyival egészítette ki, hogy a fedezetet a beruházási tartalék biztosítja. A 
bizottság módosító indítványát befogadom. 
Szeretném megjegyezni, hogy Nógrádi képviselőtársunk is – aki most nincs 
jelen – tett egy módosítást, amit befogadtunk a múltkor, és Németh 
képviselőtársunk módosítását szintén már a múltkor elfogadtuk. 
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

150/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szennyvíztisztító megépítése, működtetése, és a lehetséges 
szennyvízkezelési alternatívák megjelenítése érdekében bekért 
árajánlatok közül a VízPart Kft. árajánlatát fogadja el. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert VízPart Kft. (székhely: 6727 
Szeged, Irinyi J. u. 1., képv.: Marsovszki Gergely ügyvezető) 
ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására, 3.000.000. Ft+Áfa 
összegű díjfizetés mellett, melyet a Képviselő-testület a beruházási 
tartalék terhére biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
14. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2010. évi beszámolójának 

elfogadására, valamint a címerhasználati kérelem támogatására 

122/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (14. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Képviselő-testület 2010. júniusában új 
kuratóriumot választott a Közalapítvány részére. A változások bírósági 
bejegyzésére csak 2011. március 29-én került sor, így különösebb érdemi 
munkát az elmúlt évben a közalapítvány nem végzett. Támogatásokat, 
adományokat gyűjtött, amelyeket a jogosultak az év vége előtt megkaptak. A 
2011. évi felsőoktatási ösztöndíj pályázat lebonyolítására az önkormányzat a 
Közalapítványt bízta meg. 17 pályázati kérelem érkezett a közalapítványhoz,  
valamennyi pályázó  támogatásban részesült, a támogatások folyósítására május 
hónapban kerül sor. 
Az előterjesztés tartalmazza a Közalapítvány 2010. évről szóló pénzügyi 
beszámolóját, amelynek elfogadását a pénzügyi és oktatási bizottság 
egyhangúan támogatta, továbbá a közalapítvány körbélyegző készítése 
érdekében a kalászi címer használatának engedélyezését javasolta. 
Magam is részt vettem a közalapítvány kuratóriumának ülésén, elmondhatom, 
hogy valóban minden egyes, úgymond „kalászi Bursára” jelentkezést 
megvizsgált, született is módosító indítvány, amit a kuratórium támogatott, 
illetve támogatta az ott elhangzottakat. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 
beszámolót fogadja el és támogassa a címerhasználati kérelmet. 
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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151/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászért Közalapítvány 2010. évről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

152/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászért Közalapítvány körbélyegzőjében engedélyezi a kalászi 
címer használatát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

15. Javaslat az Egyházközségek támogatására 

124/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (15. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az egyházközségek és közösségek támogatása 
2011. évben nem pályázati rendszerben történik, hanem az általam benyújtott 
javaslat alapján. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében 3 millió 
forint áll erre rendelkezésre. Az egyházközségek és közösségek tervei, igényei 
alapján az előterjesztésben szereplő támogatási összegeket javasoltam részükre 
folyósítani.  
A pénzügyi és az oktatási bizottság is egyhangúan támogatta a határozat 
elfogadását.  
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

153/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
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- Római Katolikus Egyházközség részére – 2.000.000,-Ft, 
- Budakalászi Református Egyházközség részére – 300.000,-
Ft, 
- Görögkeleti Szerb Egyházközség részére – 300.000,-Ft, 
- Budakalászi Evangéliumi Közösség részére – 200.000,-Ft, 
- Kalász Baptista Gyülekezet részére – 200.000,-Ft támogatást 

biztosít, a helyi egyházközségek építményeinek beruházási célú 
bővítésére, fejlesztésére, felújítására, állagmegóvására, 
eszközbeszerzésre, továbbá programjainak, rendezvényeinek 
szervezésére, lebonyolítására. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatások 
biztosítására a keret a 2011. évi önkormányzati költségvetésben 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. 05. 31. 
Felelős: polgármester 

 

 

 

16. Javaslat a 2011. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló tájékoztató elfogadására  

113/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (16. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Az előző hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségek összefoglalójáról készült tájékoztató elfogadását javasoljuk. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Tolonics István képviselő: Az egyik korábbi napirendi pontban is szó volt róla, 
hogy 4 millió forinttal drágább a Zrínyi utcai árok kivitelezése, hogy elfolyjon a 
víz, és körmünkre ég a Jókai utca vége, a Vasút sori árok. Nagyon kérem a 
hivatalt meg mindenkit, hogy aki tud, a pályázatfigyelésben segítsen, mert 
tudomásom van róla, hogy tőlünk nem is olyan messze lévő települések pont 
vízelvezetésre nyertek nem kis összeget, úgyhogy ha lehetséges, akkor ez ne a 
saját pénzünkből menjen. 
 
Rogán László polgármester: Valóban Pomáz város 79 millió forintot nyert; 
sajnos az a baj, hogy ez két évvel ezelőtt beadott pályázat volt akkor mi nem 
pályáztunk ezekre a dolgokra, most meg nincs ilyen kiírás. 



 31 

Amennyiben más hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

154/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Képviselő-testülete a 2011. március hónapban 
áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
17. Javaslat a Nyitnikék Óvoda, Szalonka utcai tagóvodában német 

nemzetiségi csoport indítására a 2011/2012-es nevelési évben 

123/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (17. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Képviselő-testület 2011. február hónapban már 
elvi döntést hozott arról, hogy támogatja a Nyitnikék Óvodában német 
nemzetiségi nevelés bevezetését, az intézmény ilyen irányú átszervezését. A 
közoktatási törvényben előírt vélemények – a Pest Megyei Önkormányzat 
Főjegyzője, független közoktatási szakértő, az óvoda szülői és alkalmazotti 
közössége – a döntés meghozatalát támogatják.   
A szakbizottság mindkét határozati javaslat elfogadását egyhangúan javasolta. 
Ez egy előrelépés lehet óvodáinkban, bízunk benne, hogy be fogja váltani a 
hozzá fűzött reményeket. 
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

155/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék 
Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi út 3.) részére a 198/2010.(V.13.) 
Kt. határozattal kiadott alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
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a II. fejezet 12.a pontja. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége, szakágazati rendbe sorolása 
Kiegészül az alábbiakkal: 
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
Német kétnyelvű kisebbségi nevelés kettő csoportban a 
2011/2012. nevelési évtől" 

Az alapító okirat módosításának hatályba lépése: 2011. szeptember 1. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítások 
alapító okiraton való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító 
okirat aláírására, és annak a Magyar Államkincstárhoz történő 
megküldésére.  
 
Határidő: 2011. június 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

156/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a Nyitnikék Óvoda (Budakalász, Pomázi út 3.) vezetőjét, hogy a 
kétnyelvű német kisebbségi nevelés 2011/2012. nevelési évtől 
történő bevezetésére tekintettel,  
- a szükséges intézményi dokumentumok - nevelési program, 
szervezeti és működési szabályzat, minőségirányítási program és 
házirend - módosításáról, és  
- ezen dokumentumok Budakalász Város Önkormányzat, továbbá a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat felé jóváhagyásra történő 
benyújtásáról gondoskodjon 2011. június 15-ig. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
illetve az intézményvezetőt a nemzetiségi nevelés ütemezett 
bevezetésének megtételére. 
 
Határidő: 2011. június 15. 
Felelős: Rogán László polgármester” 

 
 

18. Javaslat a városi Pedagógusnap és a városi Semmelweis Nap 

előkészítésére, szervezésére  

126/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (18. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: A Pedagógusnap és a Semmelweis nap 
szervezésére a pénzügyi keret az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletében rendelkezésre áll, a rendezvények időpontja az érintett 
intézmények vezetőivel és a szakbizottságok elnökeivel egyeztetésre került.  
Mindkét határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatta a népjóléti és az 

oktatási bizottság. 

 
Tolonics István képviselő: Egyeztetve a referensünkkel a Semmelweis nappal 
kapcsolatban szeretnék két szót mondani. Korábban volt egy próbálkozás, hogy 
összevonjuk a pedagógusnappal, de idén is úgy lesz, mint tavaly, hogy külön 
lesz a Semmelweis nap megrendezve, szerény keretek között; egy kis költségű, 
de nívós műsorral szeretnénk meglepni a szociális és egészségügyi dolgozókat a 
Kós Károly ÁMK-ban. Ezen fogunk igyekezni, ennek időpontja június 20. lesz. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Az előterjesztés szerint 100 ezer forint áll 
rendelkezésre a Semmelweis nap megrendezésére, és azt mondja, hogy: „A 
díjátadás költségeit (jutalom, díszoklevél, plakett) szintén tartalmazza az  ez évi 
költségvetés.” Tehát külön, még a 100 ezren felül, vagy ezt hogy kell érteni, 
szintén tartalmazza? 
 
Rogán László polgármester: Így van, tartalmazza a költségvetési rendeletünk. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Akkor ne azt írjuk, hogy 100 ezer forint áll 
rendelkezésre. 
 
Rogán László polgármester: Az ünnepség megrendezésére van 100 ezer forint 
a napra, és az afölötti járulékos költségeket tartalmazza a rendeletünk. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Itt azt mondja, hogy „a fenti összegből”. 
 
Rogán László polgármester: Képviselőtársam gondolom, úgy érti, hogy az 
összes 100 ezer forint, mindennel együtt, én meg azt mondom, hogy nem, 
hanem 100 ezer plusz a járulékos költségek. 
 
Dr. Novotny László képviselő: De a szöveg nem ezt mondja. Azt mondja: „A 
korábbi évek gyakorlata szerint a fenti összegből az önkormányzat szociális és 
egészségügyi ágazatában dolgozó közalkalmazottai és egyéb, az ágazatban 

dolgozó személyek (háziorvosok) számára (~40 fő) rövid ünnepség keretében 
kerül sor az orvosok, a védőnők, gondozónők köszöntésére és az elmúlt évben 
alapított „Budakalászi Polgárok Egészségéért” díj átadására. A díjátadás 
költségeit (jutalom, díszoklevél, plakett) szintén tartalmazza az ez évi 
költségvetés.” Ha a magyarázatot halljuk, akkor megértjük, de ha ezt 
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közzétesszük, akkor az emberek azt fogják hinni, hogy az összesre 100 ezer 
forint áll rendelkezésre, úgyhogy azt javaslom, egy kicsit fogalmazzuk át, írjuk 
oda, hogy: a költségvetési rendeletben biztosított összegen felül. 
 
Rogán László polgármester: Ha képviselő úr elolvassa végig, a javaslatban az 
van benne, amit ön mond: „A rendezvény szervezési és lebonyolítási költségeit a 
2011. évi elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig 
biztosítja.” Magyarul amit mond, az benne van a költségvetésünkben. 
 
Dr. Novotny László képviselő: De azt írja, hogy az elfogadott költségvetésben 
100 ezer forint áll rendelkezésre. Ebből azt hiheti, aki olvassa, hogy az egészre 
összesen 100 ezer forint áll rendelkezésre. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Amit a képviselő úr olvas, az maga az előterjesztés. 
Ne az előterjesztést tessék olvasni, hanem a határozati javaslatot, abban 
egyértelműen benne van, amit a polgármester úr az előbb felolvasott, amit el is 
mondott ön szó szerint, az van benne, tehát amikor ez meg fog jelenni valahol, 
bárhol a végrehajtásnál, akkor ez a határozati javaslat fog megjelenni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Értem, csak az a probléma, hogy ha az 
indoklást is esetleg el fogják olvasni az emberek, akkor nem fogják érteni. 
 
Rogán László polgármester: Eddig is úgy történt mindig, hogy az ünnepség 
lebonyolítására van egy keretösszeg, ami tudjuk, hogy mennyi, amennyi még 
szükséges, rendelkezésre áll. Persze egy-két szót hozzátehetünk a javaslathoz. 
 
Balogh Csaba képviselő: Tolonics képviselőtársam azt mondta, hogy 
összevonva történt az ünneplése ennek az egésznek. 2008-ban volt utoljára 
együtt, a következő két esztendőben külön-külön ünnepeltük a két napot, és 
sikerült méltó módon alkalmat keríteni rá mind 2009-ben, mind 2010-ben.  
Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ha jól emlékszem, három plakettet 
rendeltünk annak idején, és ezekből az egyik még megvan. 
 
Rogán László polgármester: A hivatalban a kollegáim tudják, hogy mennyi 
plakettünk van. Csak annyit rendelünk, amennyire szükség van. 
Amennyiben nincs további hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a 
határozati javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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157/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat fenntartásában működő intézmények 
közalkalmazottainak Pedagógusnapi köszöntését 2011. június 6-án 
tartja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ünnepség 
megszervezésére. A rendezvény szervezési és lebonyolítási költségeit 
a 2011. évi elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott 
összeg erejéig biztosítja.  

Határidő: előkészítés és szervezés folyamatos, ünnepség: 2011. 
június 6. 

Felelős: polgármester, intézményvezetők 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 
 

158/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat szociális és egészségügyi ágazatban dolgozó 
közalkalmazottai és egyéb, az ágazatban dolgozó személyek 
Semmelweis napi köszöntését 2011. június 20-án tartja, a Kós Károly 
ÁMK dísztermében. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 
ünnepség megszervezésére. A rendezvény szervezési és lebonyolítási 
költségeit a 2011. évi elfogadott költségvetési rendeletben 
meghatározott összeg erejéig biztosítja.  
 
Határidő: előkészítés és szervezés folyamatos, ünnepség: 2011. 

június 20. 
Felelős: polgármester  

 
 

19. Javaslat a Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatására  
127/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (19. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A Dunakanyar-Pilisi Hírmondó újság a kistérség 
13 településén 10.000 példányszámban megjelenő ingyenes újság, amely 
finanszírozási problémákkal küzd. Az újság szerkesztője a kistérség valamennyi 
polgármesteréhez fordult kérelemmel a lap fenntartása érdekében. A kérelem és 
az előterjesztés alapján a 13 település lakosságszáma alapján járul hozzá az 
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újság finanszírozásához, ami Budakalász esetében az elkövetkezendő 8 hónapra 
havi 30.000 Ft támogatással 240.000 Ft éves kiadást jelentene, abban az esetben, 
ha valamennyi település a támogatás mellett dönt.  
A pénzügyi és az oktatási bizottság azzal a kiegészítéssel javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra, hogy ezt a támogatási ajánlatot abban az esetben tartja 
fenn, ha valamennyi kistérségi település 2011.május 31-ig nyilatkozik az 
elfogadásról. Ezt a módosító indítványt befogadom. 
Csatordai Katalin, a lap szerkesztője megkereste az összes polgármestert, és 
elmondta nekem is, hogy 2004-ben, amikor indult ez a kistérségi lap, az akkori 
polgármesterek kérésére indult. Én azt kérdeztem tőle, hogy Budakalász 
tekintetében milyen információáramlás történik. Mondta, hogy Villám 
Zsuzsanna koordinálja köztünk és a lap között az információkat. Úgy tudom, a 
legutóbb Lakatos Zoltán, a BSC elnöke juttatott el hozzá információs 
kérelmeket, mindent megjelentetett, ez egy ingyenes újság; egy kivétel van: a 
választások közeledtekor ha bárki választási híreket akar megjelentetni az 
újságban, az pénzbe kerül. Benne van az előterjesztésben is, hogy Budakalászon 
hol lehet ehhez az újsághoz hozzájutni. Megfontolandó a támogatása abban az 
esetben, ha a kistérségi társuláshoz tartozó összes önkormányzat tud ehhez 
támogatást adni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nem tudom, mi előnyünk származna ennek a 
lapnak a támogatásából. Itt látom a hivatalban néhányszor elhelyezve a 
példányokat, de a lakossághoz a lap nem jut el szerintem. Ez az egyik. 
A másik az az impresszumban szereplő mondat, hogy független lap. Azt azért 
nem állítanám, hogy független, mert a választási kampány során folyamatosan 
csak a Fidesz mellett kampányolt. 
 
Rogán László polgármester: Képviselőtársam, választás hál’ istennek 
négyévente van, bízzunk benne. Információim alapján a lap valóban független, 
és ha az előterjesztést elolvassa, talán benne van, hogy Budakalászon hol érhető 
el ez a lap; nemcsak a hivatalban érhető el, hanem a CBA-ban, a Faluházban, az 
orvosi rendelőkben. 
 
Major Ede képviselő: Novotny képviselő úrnak válaszolnék: ez az újság nem a 
postaládákba jut el, hanem bizonyos helyekre ki van helyezve, úgy mint a CBA, 
az orvosi rendelők, a közművelődési intézmények, tehát bizonyos kötegszámban 
kiteszik és elvehető; gondolom, Novotny úr is elveszi ezekről a helyekről, ha 
találkozik ezzel az újságban. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nem, bojkottálom.  
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Rogán László polgármester: Ez a lap négyévente lehet, hogy megjelentet 
különböző párthirdetéseket, amit fizetnek, ezen kívül eléggé függetlennek tűnik 
nekem. 
Ha más hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), akkor felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

159/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási 
kérelemben megjelölt 2011. májusától havi  30 000 Ft, összesen évi  
240.000,- Ft hozzájárulást nyújt - a 2011. évi költségvetés 
kommunikációs keret terhére - a Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2011. 
évi számainak megjelenéséhez, abban az esetben, amennyiben a 
kistérség összes települése az adott település lélekszámának 
arányában támogatást biztosít.  
A Képviselő-testület a fenti feltételekkel leírt támogatási ajánlatát 

abban az esetben tartja fenn, ha valamennyi kistérségi település 2011. 

május 31-ig nyilatkozik az elfogadásról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 
20. Javaslat Pomáz város településrendezési eszközei módosításának 

véleményezésére a volt Hungaropharma területre vonatkozóan  
128/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (20. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Pomáz Önkormányzata a Pomáz Dobogókő felé 
vezető 1111. számú út keleti oldalán található volt Hungaropharma területére 
vonatkozó HÉSZ-t szeretné módosítani. A módosítás eredményeképpen a 
területen panzió és lovarda létesülhetne, valamint az ott található régészeti 
emlékek visszaállítására, bemutatására nyílna lehetőség. A tervezett 
területhasznosításnak nincs mérhető hatása Budakalász életére. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatta a 
határozati javaslatot. 
Amennyiben nincs hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 
 

160/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pomázi volt 
Hungaropharma területre elkészült HÉSZ módosítására vonatkozó 
dokumentációt nem kifogásolja, ennek megfelelően a szabályozási 
terv, valamint a HÉSZ módosítását tudomásul veszi. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 

21. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
118/2011.(IV.28.) számú előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (21. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: A beszámoló tartalmazza a Képviselő-testület 
nyilvános ülésén hozott határozatait és az azokról szóló rövid beszámolót 2010. 
december 1-től 2011. március 3-ig.  
A bizottságok a határozati javaslat elfogadását javasolták. 
Amennyiben hozzászólás nincs (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

161/2011. (IV.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános 
ülésen 2010. december 1-től 2011. március 3-áig elfogadott lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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Rogán László polgármester: A nyílt napirendi pontok végére érkeztünk, most 
szoktuk megtenni a napirend előtti hozzászólásainkat. Én egy hibát követtem el, 
az új szmsz-ünk szerint ezzel kellett volna kezdenem a Képviselő-testület ülését, 
úgyhogy most fogom ezt megtenni. 
Egy átmeneti intézkedést szeretnék a Képviselő-testületnek bejelenteni. Az 
Iskola utcai támfal élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, mert a patakmeder 
és az 58/1. hrsz. közötti rézsű megcsúszott. A veszély elhárítása érdekében az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 17.§ (1) 
bekezdése alapján átmenetileg átcsoportosítok 1.565.425 forintot a gát-
helyreállítás tervezési keretből. A költségvetés következő módosítása során a 
bevételi lehetőségek függvényében az összeget vissza kell pótolni. A Képviselő-
testület következő ülésén az átmeneti intézkedésemről be fogok számolni. 
 
Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy felolvassam azokat a két 
képviselő-testületi ülés között történt dolgokat, amik úgy gondolom, hogy 
Budakalász lakossága és az önök számára fontosak lehetnek: 

 Április 4-én Massányi Katalinnal találkoztam, és a HÉSZ mostani 
állásáról és az elkövetkező dolgokról beszélgettünk. 

 Április 5-én itt, ebben a helyiségben egy szennyvíztisztítós megbeszélés 
volt. 

 Április 6-án a Raiffeisen Bank képviselői jártak nálunk. 
 Április 6-án a Gyógynövénykutatóval történt megbeszélés az ő 

területükkel kapcsolatban. 
 Április 7-én a Promontorbor tulajdonosa járt nálunk. 
 Április 11-én Tatár úrral találkoztam, és a hátsó tavak jövőbeli 

hasznosításáról beszéltünk. 
 Április 12-én a polgári védelemtől jártak nálunk, megismerkedtünk az új 

vezetéssel, elmondták ők is, hogy mi az, amiben tudnak nekünk segíteni. 
 Április 13-án Antal Katalin, a kistérségi kulturális megbízott járt itt, és a 

Tavasz Kupáról – ami most szombaton lesz Budakalász területén – 
folytattunk megbeszéléseket. 

 Április 13-án este Civil Fórum volt a Faluházban, ahol a budakalászi 
civilek voltak jelen, és az idei évet egyeztettük. 

 Április 14-én rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
 Április 15-én a T-com járt nálunk, és megbeszéltük a kisebbségi 

tulajdonossal az elkövetkező időszak problémáit, teendőit. 
 Április 16-án a cserkész röplabdapályát avattuk fel egy jó hangulatú 

rendezvény keretében a Félúti ház mögött, a cserkészek által használt 
területen. 

 Április 16-án a Nyitnikék Óvodában egy nagyon jó hangulatú nyílt napon 
vettem részt. 
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 Április 19-én meghívást kaptam a Napvirág Idősek Otthonába egy mini 
lakossági fórumra. Kértek tőlünk pár dolgot. Kérték, hogy támogassuk 
egy pad elhelyezését a Klisovác utcában. Kérték azt is, hogy amennyiben 
lehetőség van rá, az önkormányzat által támogatott Görkocsi menjen el 
délelőtt legalább egyszer és délután legalább egyszer a Napvirághoz, mert 
az öregek, akik még járóképesek, szeretnék igénybe venni. Ezt a Görkocsi 
Bt.-vel meg fogom beszélni. 

 Április 20-án kistérségi ülés volt; az alpolgármester asszonyt delegáltam, 
mert más elfoglaltságom miatt nem tudtam rajta részt venni. 

 
Szeretném elmondani a legutóbbi testületi ülés óta megkezdődött felújításokat: 

 Régi adóssága volt a mindenkori képviselő-testületeknek a Berdó. Bízom 
benne, hogy a Berdóban lakók és a Berdót járó budakalászi lakosok is 
tapasztalják azt, hogy mekkora munkába kezdtünk. A Gerinc utca, a 
Gyümölcs utca és az Áfonya utca felújítása folyamatban van, több mint 
10 milliós beruházás, amit ott most végrehajtunk. Nem teljes, hanem 
szakaszos útfelújításra kerül sor, ahol kell, ott kátyúzás történik, viszont a 
járhatatlan részeken teljes felmarás lesz, és mart aszfalt burkolat kerül rá. 

 A kivitelező azt kérte, hogy éjszakai munka folyamán szeretnék a Gerinc 
utcában az aszfaltot elhelyezni, hogy ne menjenek rá a járművek a friss 
aszfaltra. A hivatal szóróanyagot fog eljuttatni az ott lakóknak, és azt 
kértem, hogy a településőreink és a polgárőreink segítségével egy 
útlezárást próbáljunk ott megvalósítani az éjszaka folyamán, hogy legyen 
ideje megkötni az aszfaltnak másnap reggelre. 

 A kátyúzások is megkezdődtek, az Erdőhát utca, a Klisovác utca, a 
Kőbányai út elkészült, nemsokára kezdjük a Kálvária utcát, a 
szentistvántelepi kátyúzások is folyamatban vannak.  

 Megszületett a zöldfelületi közbeszerzés, megvan a pályázat nyertese, a 
testület erről már határozott. 

 A Képviselő-testület plusz pénz átcsoportosításával lehetővé tette, hogy a 
Zrínyi utcai árok munkálatai a jövő héten megkezdődhessenek. 
Betonelemes borítást fogunk lefektetni 600 méter hosszan, és földfeltöltés 
is fog történni. Végleges megoldást szeretnénk, ami az ott lakók 
élethelyzetét nagymértékben javítani fogja. Szeretném megnyugtatni az 
ott lakókat, hogy mindent el fogjuk követni, hogy a vizet elvigyük az ő 
területükről, de nemcsak onnan, hanem a Sólyom utca végéből és az Öv 
árokból, a Jókai utca végéből is. 

 A BKV-t kértem, hogy a Budakalász állomást tegyék rendbe. Ez a 
rendezés megtörtént, ki lett emelve a járda, a nagy kátyúkat betömték, a 
kivágott fát eltávolította onnan. 
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Még két örömteli dolgot szeretnék a tisztelt lakosság tudomására hozni. Az 
egyik: április 30-án Budakalászon kerül megrendezésre a Tavasz Kupa 
elnevezésű kistérségi rendezvénysorozat, amatőr futballcsapatok nevezését 
várták, a mai napon zárul le a nevezés. Ez nem budakalászi rendezvény, mi 
csak a helyszínt adjuk. 
A másik viszont teljes egészében budakalászi rendezés, a majális. Kevély-
futással kezdünk, utána májusfaállítás, majd meghívásos főzőverseny, 
gyermekprogramok, fiataloknak szóló programok délutánig, este pedig 
felnőttprogramok. Ez úton invitálok mindenkit, hogy vegyünk részt akár a 
30-ai programon, akár a május 1-jei programokon. Kérem 
képviselőtársaimat, amennyiben tudnak, jöjjenek el, együtt legyünk ott, 
mindenféle pártállástól függetlenül, a budakalásziaknak szüksége van ránk, 
hogy érezzék, hogy mi ott vagyunk közöttük. 
 
Most képviselőtársaimé a szó. 
 
Németh Antal képviselő: A közelmúltban egyik képviselőtársunkat 
felkértük egy vizsgálati feladatra. Ezt a felkérést elfogadta és a Képviselő-
testület határozatában megerősítette. Úgy gondolom, egy ilyen felkérés 
esetében képviselőinknek nemcsak adható, hanem kötelezően jár a hivatal 
részéről a jogi és egyéb segítségnyújtás. Szerencsétlennek érzem azt a 
helyzetet, és egy kissé megalázó is volt, hogy egy olyan határozattal kellett a 
vizsgálatot lezárnunk, ami azt igazolta, hogy az eljárás nem felelt meg az 
eljárási jogszabályoknak. Az volt a konklúzió, hogy nem kért a 
képviselőtársam a hivataltól ilyen értelmű támogatást. A hivatal egy ilyen 
felkérés esetében nem egy előkelő idegen, hanem egy olyan kötelezvénnyel 
kell, hogy rendelkezzen, ami valóban akár sillabusz formájában, akár egyéb 
módon kötelezően adja meg a segítséget a képviselőnek egy ilyen feladat 
ellátásához. Kérem polgármester urat, hogy adott esetben bármilyen 
felkérésre akármelyik képviselőtársunk esetében sor kerül, hasson oda, hogy 
a hivataltól ne kérni kelljen a segítséget, hanem kötelezően járjon. 
 
 
 
Rogán László polgármester: Született egy egyhangú döntés ezen az ülésen 
– a többiről nem beszélünk, mert zárt ülés keretében hangzott el –, és 
szeretném elmondani képviselőtársamnak, hogy a hivatal minden segítséget 
megad és meg is fog adni az elkövetkezendőkben is. Amennyiben a 
képviselőtársunk nem kér segítséget, a hivatal nem mehet oda hozzá, hogy 
ugyan már, hadd segítsek, tisztelt képviselő úr, mert lehet, hogy az a 
képviselő esetleg a felkészültségét érezhetné korlátozva. Ha a hivatalhoz 
bármilyen kérés eddig érkezett, én csak azt tudom mondani, hogy bárki a 
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hivatal részéről minden segítséget megadott, ezentúl is meg fog adni, de csak 
abban az esetben, amennyiben kérés érkezik.  
Elképzelem a szituációt, hogy mondjuk Novotny képviselőtársamat 
megbíznánk egy munkával, utána odatolakodna hozzá a jegyző asszony, 
hogy ugyan már, hadd segítsek, hát ki is kérné magának Novotny úr. (Dr. 
Novotny László: Nem.) Hát én ebben nem vagyok biztos. Tehát minden 
segítség meg lesz adva, de csak akkor, ha ezt kérni fogja az illető 
képviselőtársam. 
Jegyző asszony szeretne hozzászólni? 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Csak azért, mert megszólíttattam, semmi másért, 
egy konkrét ügy kapcsán. Minden képviselőnek el tudom mondani - hiszen 
évek óta dolgozunk együtt -, hogy mindig minden segítséget megadtam, a 
tudásom legjavát. Valószínűleg Németh képviselő úr nem ismeri a történet 
velejét. Papp Judit kolleganővel az illető képviselő úrral, Nógrádi úrral több 
órát töltöttünk együtt, és e-mailen, szabadidőnkben is tartottuk a kapcsolatot. 
Ennél több segítséget sem emberileg, sem szakmailag úgy megadni nem 
lehet, hogy ne érezze valaki tolakodásnak, maximálisan megadtunk minden 
segítséget. 
Őszintén nagyon sajnálom, hogy egyáltalán egy zárt üléses anyag akár 
képletesen is idekerülhet a Képviselő-testület elé és mélyebb gondolatokat 
ébreszthet másokban, és helytelen következtetéseket vonhatnak le, hiszen egy 
néző sem, illetve senki sem volt itt egy olyan tárgyalás kapcsán, ami 
szigorúan zárt ülés és személyi dolgokat érint. Ami személyi dolgokat érint, 
azt nem célszerű sem most, sem a jövőben nyílt ülésen tárgyalni. 
 
Krunity Péter képviselő: A János utcában a rácsos átfolyók el vannak 
dugulva. 
A János utca végén van egy sittrakás, ami egyre jobban szaporodik. Ezt el 
kellene tüntetni onnan. 
A Damjanich utca-Iskola utca sarkon lévő dologgal kapcsolatban Homor 
úrtól azt a választ kaptam, hogy azért nem lehet vele mit kezdeni, mert nincs 
róla semmiféle megállapodás. Utánanéztem, valóban nincs, de az sincs sehol, 
hogy ebből a magántulajdonból az önkormányzat levett területet, és úgy 
építette meg a támfalat. Kérem, hogy ezt jogilag rendezzék le. Valahogy 
megoldást kellene rá találni, hogy az a hátsó rész ne dőljön be. A szóbeli 
megállapodásokba én nem bonyolódnék bele, mert nem tudom, nem voltam 
jelen, nem a mi időszakunkban történt, akkor még Harcsa úr volt a 
polgármester, de meg kellene beszélni velük ezt a problémát, mert 
telekkönyvileg sincs lerendezve; el lett tőlük véve egy bizonyos rész azzal, 
hogy ennek fejében ott hátul is be lesz fejezve a támfal. 
Az Iskola utcai patak mederfalazása hobbi szinten történik, vagy valaki 
felügyeli szakmailag? Mert ez nem igazán medertámfalszerűen épül, nem 
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bánnám, ha valaki megnézné, nehogy az legyen belőle, hogy öt év múlva 
bedől. 
A kábeltévé egyre rosszabb, különösen a teletext, amelyben csak hieroglifák 
jelennek meg, oldalakat nem lehet elolvasni, menet közben átvált, de a 
műsorral is vannak problémák. Egyre több a panasz, az lesz a vége, hogy 
mindenki kilép belőle. 
A VKC Televíziónak meg lett szavazva egy bizonyos végösszeg, de most 
sem kaptunk választ, hogy miért nem adja le a testületi üléseket, ami a 
szerződésében benne van. Ha jól tudom, Ercsényiné vállalta, hogy utána fog 
nézni és ad rá konkrét választ, hogy ez mi miatt volt. Annak idején születtek 
rá hirtelen magyarázatok, ami elfogadhatatlan. 
A Hírmondóban megjelent, hogy ott voltam a faültetésen és részt vettem 
benne. Helyesbítést kérek: nem voltam ott és nem vettem benne részt. Ez egy 
téves információ. 
 
Rogán László polgármester: Nagyon sok átfolyót tisztíttattunk ki, 
folyamatosan végezzük az átfolyók pucolását. A közmunkások természetesen 
sorra fogják venni a János utcában azt a fönti részt is. A Táncsics utcában az 
iskola előtt a bedőlt vízátvezetés elkészült, haladunk a munkákkal. 
A János utca végén lévő sittet meg fogjuk nézni, el kell vinni onnan. 
A támfal jogi dolgait meg fogjuk nézni, hogy milyen megállapodás született. 
Amire át kellett egy összeget csoportosítanom életveszély miatt, húsvét 
vasárnap is hívtak telefonon, hogy szakad be az a rész ott, Nagypénteken is 
hívtak, ezért ott S.O.S. munka folyik. Úgy tudom, hogy a beruházás a 
munkálatokat felügyeli, és az információm az, hogy szakszerű munkák 
folynak. 
A kábeltévé előfizetői számában nagy fluktuáció van, és elmondtuk már, 
hogy milyen összeget kellene rákölteni, durván 60-100 millió forint közötti 
összeget. El kell dönteni, hogy mi lesz a kábeltelevíziós céggel. A VKC most 
is élőben közvetít, a múltkori anomáliák úgy tudom, megoldásra kerültek, 
nekem ehhez más hozzáfűznivalóm személy szerint nincs. 
 
Tolonics István képviselő: A BKV-val tárgyalásokat folytatunk és rövid 
időn belül meg szeretnénk oldani, hogy az Öv árokból is elfolyjon a víz 
szabad úton a Duna felé. 
Van lehetőség most a Vasút soron egy, illetve a Jókai utcában két 
fekvőrendőr kialakítására. Én egy mini közvélemény-kutatást már végeztem, 
néhány ingatlantulajdonossal beszéltem, és a Vasút soron úgy néz ki, hogy 
már fix a helye, a Jókai utca tekintetében pedig holnap meg tudom mondani a 
beruházásnak, hogy hova kérnénk ezt a forgalomlassító eszközt. 
Az Ady Endre út-Batsányi u. közötti rövid szakaszán a Vasút sornak 
becsületes, tiszta munkát végeztek a közmunkásaink, kiirtották a bokrokat, 
kitisztították az árkot. Ezt is köszönjük nekik. 
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A Sport utcában a műfüves pályák ki vannak adva, emiatt nem tudnak 
esténként a környék lakói pihenni. Tudjuk, hogy a tó környékére is lesz egy 
beruházási koncepció. Valamiféle zajvédő falat sürgősen ott meg kellene 
építenünk, hogy a lakosok nyugalma megmaradhasson. 
 
 
 
Rogán László polgármester: Egy viszonylag kedvező ajánlatot kaptunk a 
fekvőrendőrökre, a II. ütem kivitelezőjével meg tudtunk állapodni, 13 
fekvőrendőrt tervezünk a város területén elhelyezni. Semmiképpen nem 
szeretnénk a lakosok véleményével szembemenni, ha egy utca lakosságának 
a többsége azt mondja, hogy nem kell, akkor erőszakkal nem fogunk letenni 
oda fekvőrendőrt. Ezt csak azért mondom, mert terveztünk fekvőrendőrt a 
Lejtő utcába és a Sas utcába is, de az ott lakók azt kérték, hogy ne legyen 
fekvőrendőr, hanem 30 kilométeres táblákat tegyünk ki.  
Én is köszönöm a közmunkásoknak és Szávai Károlyéknak azt a munkát, 
amit elvégeztek, nagyon fontos volt. 
A Sport utcában valóban döng a palánk, de ezt csak akkor tudjuk véglegesen 
megoldani, ha a tó környéke rendeződni fog. 
 
Major Ede képviselő: Meg lettem szólítva Krunity képviselő által, hogy 
tévesen lett leadva a neve. Erre szeretnék reagálni, hogy tudják meg a 
budakalásziak az igazságot. Tulajdonképpen kétszeri igen válasz után adtam 
le az újságnak a nevét, és Péter utána jelezte, hogy nem akarja kifizetni a 
későbbiekben sem a fát. 
Felolvasom azoknak a nevét, akik részt vettek a faültetésben: Rogán László, 
Ercsényi Tiborné, Mányai Zoltán, Kaltner Károly, Tolonics István, Major 
Ede, dr. Krepárt Tamás, Nógrádi Zoltán, Németh Antal. A többi fa 
elültetésére pedig felkértem köztiszteletben álló embereket: dr. Kulin Sándor, 
Turi Attila, Máté István budakalászi vállalkozó, illetve Péter fáját Tóth Pál 
szentistvántelepi vállalkozó ültette el. 
 
Krunity Péter képviselő: Ez nem így történt; amikor erről beszéltünk, azt 
mondtam, hogy meg fogom gondolni és utána letisztázzuk. Elmentem 
vidékre, és mondtam, hogy nem szállok be. 
 
Rogán László polgármester: Képviselőtársaim, ez nem tartozik a lakosság 
elé, ez eléggé személyes vita. 
Köszönöm szépen a tisztelt televíziónézők figyelmét, a Képviselő-testület 10 
perc múlva zárt ülésen folytatja a munkáját, szeretnék elbúcsúzni a 
lakosságtól. 
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Még egyszer felhívom a figyelmet, hogy amennyiben idejük engedi, várjuk 
önöket szombaton és vasárnap a Tavasz Kupára, a Budakalász város által 
rendezett Kevély-futásra és az azt követő majálisra. 
Mindenkinek jó éjszakát kívánok! 

 

 

 

(A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkáját. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

Szünet: 18.49-19.02 

A nyilvános ülés végének időpontja: 18 óra 49 perc.) 
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