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Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi irodavezető 
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Nyílt napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat  a Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatására, a 159/2011. (IV.28.) 
Kt. határozat módosítására. 
161/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat a Kós Károly ÁMK Kalász Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben intézményegység-vezetőhelyettesi munkakör létrehozásával 
kapcsolatos 170/2011.(V.9.) Kt. határozat visszavonására 
162/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a kistérségi logopédiai normatíva lemondására 
163/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat média pályázat kiírására 
164/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat rendezvénysátor vásárlásra 
165/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaságok külső szakértő bevonásával történő ellenőrzésének évenkénti 
napirendre tűzésére. 
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166/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
 
Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság Felügyelő 

Bizottsági tagjának megbízására (Zárt ülésen tárgyalandó!) 
167/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
 
Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester úr köszönti a képviselőtestületet, a budakalászi 
lakosokat, valamint a hivatal munkatársait. A rendkívüli testületi ülést 
megnyitja, és megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai meghívóban 7 napirendi pont szerepel. 
Ebből 6 nyilvános, 1 zárt ülésen tárgyalandó.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal a napirendet elfogadta.  
 
 
 
Nyílt napirendek tárgyalása: 

 
1. Javaslat a Pilis-Dunakanyari Hírmondó támogatására, a 159/2011. (IV.28.) 

Kt. határozat módosítására. 
161/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (1. számú melléklet) 
 
 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat. 
 
Dr.Novotny László: Egy haver-céget, egy fideszközeli újságot támogatunk. A 
választások alatt is a Fidesz baráti körnek kampányolt. 
 
Rogán László: Visszautasítom a haver-cég megjelölést.  
 
Ercsényi Tiborné: Én is tiltakozásomat szeretném kifejezni Novotny László 
kijelentése, stílusa ellen.  
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Rogán László: Ez az újság 2004-óta létezik.  
 
Dr. Novotny László: Ki szerkeszti az újságot, és ki adja ki? 
 
Ercsényi Tiborné: Kiadó a Szólabda Stúdió, főszerkesztő Csatordai Katalin. 
Mányai Zoltán: Arra kérem képviselőtársamat, hogy mielőtt bármilyen 
megjegyzést tesz, nézzen utána, hogy miről beszél.  
 
Rogán László: Amennyiben nincs több hozzászólás, felolvasom a határozati 
javaslatot. Kérem, szavazzunk. Szavazás: 6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen, 2 nem szavazattal, 
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
224/2011.(VI.16.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilis-
Dunakanyari Hírmondó újság főszerkesztőjének, Csatordai Katalin 
kérelmére a Képviselő-testület 2011. április 28-án hozott 159/2011. 
(IV.28.) Kt. határozatát módosítja abban a tekintetben, hogy a 
Hírmondó újság megjelentetéséhez 2011. júniustól 7 hónapra, havi 
30 000 Ft, összesen 210 000,-Ft hozzájárulást nyújt, a 2011. évi 
költségvetés kommunikációs keret terhére, a többi kistérségi 
település támogatásától függetlenül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. Javaslat a Kós Károly ÁMK Kalász Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben intézményegység-vezetőhelyettesi munkakör létrehozásával 
kapcsolatos 170/2011.(V.9.) Kt. határozat visszavonására 
162/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (2. számú melléklet) 
 
 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottságok 
állásfoglalását.  Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
  
Dr. Novotny László: Amikor előzőleg szavaztunk, fölvetettem, hogy itt arra 
megy ki az ügy, hogy az Eredics mehessen vezetőnek, és helyettes legyen a 
jelenlegi igazgató. Én semmiképpen nem támogatnám.  
 
Rogán László: Jogunk van dönteni erről. A képviselőtestület egyszer már erről 
szavazott, a bizottság is támogatta a javaslatot. Amennyiben nincs több 
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hozzászólás, felolvasom a határozati javaslatot. Kérem, hogy erről szavazzunk. 
Szavazás: 6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem szavazattal 
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
225/2011.(VI.16.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
ÁMK Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői 
feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 2011. július 01-től 
engedélyezi, és biztosítja az intézményegység vezető-helyettesi 
feladatkör létrehozását, az intézmény engedélyezett álláshely 
számának változatlanul hagyása mellett. A vezetői pótlék mértékét 
a közalkalmazotti pótlék alap (20.000 Ft) 250%-ában határozza 
meg 5 hónapra, amelynek összegét, bruttó 250.000 Ft+járulékait az 
intézmény a saját költségvetéséből gazdálkodja ki. Ezzel 
egyidejűleg a Képviselő-testület a 170/2011.(V.09.) Kt. határozatát 
visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendeletében a módosításokat vezesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

3. Javaslat a kistérségi logopédiai normatíva lemondására 
163/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (3. számú melléklet) 
 

Rogán László polgármester felkéri Villám Zsuzsanna osztályvezetőt, hogy 
ismertesse az előzményeket, valamint az előterjesztést. 
 
Villám Zsuzsanna, az oktatási-, kulturális és sportosztály vezetője ismerteti az 
előterjesztést, valamint a bizottsági állásfoglalásokat.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. Kéri a testületet, 
hogy szavazzon a határozati javaslatról. Szavazás: 10 egyhangú igen 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2011.(VI.16.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. év 
elején a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásával a pedagógiai szakszolgálat – logopédia és 
gyógytestnevelés – ellátásra kötött 961/3/201. ikt.sz. 
„Együttműködési megállapodás” 2. pontját módosítja, a logopédiai 
ellátásra vonatkozó normatíva tekintetében igénylését 2011. évre 
lemondja, a gyógytestnevelés normatíva igénylésének változatlanul 
hagyása mellett. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, DPÖTKT irodavezető 

 
4. Javaslat média pályázat kiírására 

164/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (4. számú melléklet) 
 
 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Kéri a testületet, hogy 
vitassa meg az előterjesztést.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Korábban már megmondtuk, hogy nem 
támogatjuk ezt a médiakoncepciót, dacára annak, hogy egyes elemek gazdasági 
javulás irányába mutathatnak. 
Most gyakorlatilag kiírunk egy olyan pályázatot, amit előre lehet tudni, hogy ki 
fog megnyerni. Senkinek nincs felkészülési ideje, más cégnek nincs olyan 
kapacitása, hogy mindhárom területet ellássa. 
Nem tudjuk, hogy a konzorcium mit fog lehetővé tenni. 
 
Németh Antal képviselő: A bizottsági ülésen Villám Zsuzsanna elemezte az 
elmúlt két hónap történéseit. Én változatlanul aggályosnak tartom, hogy nem 
kell közbeszerzést kiírni.  Toperczer úr azt mondta, hogy a három feladatra nem 
kell. De itt most egybe akarjuk vonni, tehát én úgy gondolom, hogy így már 
közbeszereztetni kellene. Aggályosnak érzem ezt a kiírást. 

 
Rogán László polgármester: Toperczer úr elmondta, hogy mi az, ami 
közbeszerzés hatálya alá esik, és mi az, amit nem. A tv biztosan nem, az újság 
igen, ha meghaladja az összeghatárt. 

 
Tolonics István képviselő: Toperczer úr a közbeszerzési tanácsadónk, én úgy 
gondolom, ha ő azt mondja, hogy nem kell közbeszereztetni, akkor fogadjuk el, 
hogy nem kell. 
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Major Ede: Az országban is jó néhány hónapja így mennek a dolgok, még 
akkor is, ha ez nincs még teljesen kiművelve. Véleményem szerint a lakosság 
jobb tájékoztatást fog kapni.  
 
Mányai Zoltán: Az állami közszolgálati média is összevonva működik. Ez a 
rendszer rendkívül költséghatékony, remélem, nálunk is be fog válni. 
 
 
Rogán László polgármester felolvassa az 1. határozati javaslatot. Szavazás: 6 
igen, 4 nem 0 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen, 4 nem szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

227/2011.(VI.16.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező „Kalászi Média” pályázati felhívást elfogadja és 
felkéri a polgármestert a pályázati felhívás helyben szokásos módon 
történő közzé tételére (www.budakalasz.hu weboldalon, TV 
képújságján, köztéri hirdetőn), valamint a média feladatok együttes 
ellátásáról szóló pályázati eljárás lebonyolítására. 
 
Határidő: felhívás közzé tétele azonnal, a pályázatok elbírálása  

      2011. június 30-ig. 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottsági 
ülésen elhangzott módosítást befogadta. Így teszi fel szavazásra a – már 
módosított – határozati javaslatot.  Szavazás: 6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen, 2 nem szavazattal, 
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

228/2011.(VI.16.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalászi 
Média” feladatok együttes ellátására kiírt pályázat értékelő 
munkacsoport tagjává Ercsényi Tiborné alpolgármestert, dr. Krepárt 
Tamás alpolgármestert, Kaltner Károly képviselőt – a PTKB 
elnökét, Tolonics István képviselőt – az NJB elnökét és Major Ede 
képviselőt – az OKSB elnökét választja meg. A munkacsoport 
vezetőjének Ercsényi Tiborné alpolgármestert kéri fel. 
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A munkacsoport a beérkezett pályázatok közös bontása után 
értékeli, és javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a pályázat 
elbírálására.   
 
Határidő: pályázatok elbírálása 2011. június 30-ig. 
Felelős: polgármester 

 
 
 

5. Javaslat rendezvénysátor vásárlásra 
165/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (5. számú melléklet) 
 
 

Rogán László ismerteti az előterjesztést és a bizottsági állásfoglalásokat. Kéri a 
testületet – amennyiben nincs hozzászólás – szavazzon az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatról. Szavazás: 6 igen, 4 tartózkodás 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 4 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
229/2011.(VI.16.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PIRO-DUO 
Kft. által forgalmazott 2 db 96 m2-es party sátor és kiegészítő 
elemeinek megvásárlását jóváhagyja. A két rendezvénysátor 
vásárlásának finanszírozását a Budakalászért Közalapítványnak a 
felsőoktatási pályázat lebonyolítására átadott keretből fel nem 
használt 1.100.000 Ft, valamint az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletében rendelkezésre álló beruházási 
tartalékkeret terhére 182.988 Ft erejéig biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaságok külső szakértő bevonásával történő ellenőrzésének évenkénti 
napirendre tűzésére. 
166/2011.(VI.16.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (6. számú melléklet) 
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Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. Kéri a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést. 
 
Dr. Novotny László: Annak idején mi is megcsináltuk ezt az ellenőrzést. 
Helyesnek tartom, de szeretném, ha pályázatot írnánk ki arra, hogy ki végezze 
az ellenőrzést. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Nem szükséges pályázatot kiírni, ajánlatokat kell 
bekérni.  
 
Dr. Novotny László: Nyilvános ajánlatra gondolok. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Azt pályázatnak hívják. Az összeg nagysága miatt nem 
szükséges pályázatot kiírni.  
Véleményem szerint egy szakértő – ha elvégez egy vizsgálatot – azt vállalja. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Tolonics úr azt mondja, hogy üldözési mániám 
van. Joggal van üldözési mániám, mert a legutóbbi ajánlatkéréskor három 
Brittonhoz közeli cégtől kértünk. Ne építsünk klientúrát. 
 
Krunity Péter: Van könyvvizsgálói jelentés. Azt még most egy szakértővel 
felülvizsgáltatjuk? 
 
Rogán László: Kötelező az ÁROP-os pályázat miatt. 
 
Mányai Zoltán: A jegyző asszony precízen elmondta az ügyet. Véleményem 
szerint megint nem megfelelő tájékozódás után tette megjegyzéseit a képviselő 
úr. 
 
Rogán László polgármester: Kérem, hogy szavazzunk Novotny képviselő úr 
javaslatáról, miszerint írjunk ki pályázatot a feladatra. Szavazás 4 igen, 4 nem, 2 
tartózkodás 
 
 

230/2011.(VI.16.) Kt. határozat 

A Képviselő-testület a következő határozati javaslatot 
e l v e t e t t e: 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzésére - a 
tulajdonosi érdekek hatékonyabb érvényesülése céljából - 
pályázatot ír ki. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: folyamatos” 
 
 
Rogán László polgármester: Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben 
szereplő eredeti határozati javaslatról. Szavazás: 6 igen, 4 tartózkodás 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 4 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

231/2011.(VI.16.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában álló gazdasági társaságok éves beszámolója 
alkalmával napirendjére tűzi és megvitatja a külső szakértő 
bevonásával történő ellenőrzésük lehetőségét a tulajdonosi érdekek 
hatékonyabb érvényesülése céljából. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Dr. Udvarhelyi István kabinetvezető ismerteti a napirendi pont második 
részét, mely szerint egy peres ügyben a bíróság elutasította az Önkormányzat 
keresetét. A testületnek a fellebbezésről – vagy nem fellebbezésről – kellene 
határozatot hoznia. 
2009-ben a testület indított egy peres eljárást. Arról szólt, hogy egy 1999-ben 
megkötött szerződést érvényteleníteni akart. A tárgyalás első fordulója a 
napokban véget ért, az önkormányzat a pert elvesztette. Ebből fakadóan ki kell 
fizetnünk több mint 1 millió forintot az I. és II. rendű alperesnek. 
Javasoljuk, hogy ezt a pert zárjuk le, ne nyújtsunk be fellebbezést. 
 
Dr. Novotny László: Amikor az önkormányzat a pert indította, volt egy belső 
ellenőri nyilatkozat, egy jegyzői nyilatkozat és egy Orosz György úr által tett 
nyilatkozat, hogy ilyen önkormányzati döntés nincs. 
Most találtak ilyen határozatot – én szeretném látni azt a papírt. 
Ha az önkormányzatot kár érte – márpedig kár érte – én továbbra is azt 
mondom, hogy az önkormányzatnak a saját tulajdona védelmében ki kell állnia. 
Elég furcsa a szituáció, hogy az önkormányzat perben áll az alpolgármesterrel, 
és a saját ügyvédje – Viszlói úr – elfogulatlanságát is megkérdőjelezem, hiszen 
ő függ az önkormányzattól. 
Volt határozat, de szerepeltek benne kivételek az elkerülő út miatt. A HÉSZ-re 
való hivatkozás hibás, hiszen az 2006-ban is tartalmazta az elkerülő utat, és azért 
döntött úgy a bizottság, hogy nem adja el az önkormányzat az ott lévő telkeket. 
A HÉSZT nem módosították, csak a mostani tervezetből húzták ki. 
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Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Novotny úr hozzászólása nagyon jól 
jellemzi ezt az egész ügyet. 
Ez a bírósági ítélet egy hosszú, és gusztustalan rágalmazási hadjárat végére tesz 
pontot. 2007-ben engem Parlagi Endre polgármester megrágalmazott, hogy 
testületi döntés nélküli adásvételi szerződést jegyeztem ellen.  
Az első rágalmak elhangzása után két évvel indították el a pert, amikor 
megkapták az idéző végzést a másik perben, amelyben én jelentettem fel Parlagi 
Endrét rágalmazás miatt. 
Amikor az ügy előkerült, Parlagi Endre azt mondta, hogy nem talált határozatot.  
Nem erről az egy ingatlan értékesítéséről döntött a testület, hanem az egész 
Berdó külterületi területről. Emlékeim szerint volt kb. 30 ilyen ingatlan. 
Azt is elmondtam, hogy pert indíthat az önkormányzat az ügyben, de 
figyelmeztettem mindenkit, hogy ez az önkormányzatnak költséget fog jelenteni, 
ennek ellenére a testület megszavazta a per megindítását.  
 
Hivatalba lépésemkor megnéztem a hivatalban található anyagokat, és a 1999-es 
költségvetés mellékleteként megtaláltam az értékesítendő ingatlanok listáját. 
Többek között ez is szerepelt benne.  Ez a telek a meghirdetett telkek közül 
szinte utolsóként kelt el. A szerződés 1999. december végén került megkötésre. 
Ennek az ingatlannak az eladásában működtem közre ügyvédként.  
A bírósághoz én ezt becsatoltam, és a bíróság megállapította, hogy a felperes 
keresete megalapozatlan. Most több, mint 1 mFt perköltséget kell kifizetnie az 
önkormányzatnak.  
Nem lenne szerencsés, ha az önkormányzat ezt a pert folytatná. Nincs értelme a 
fellebbezésnek.  
Mint magánszemély azt mondom, hogy ha bárkinek bármilyen kételye van, és 
az önkormányzat úgy dönt, hogy fellebbez, kérem, hogy akik ezt megteszik, 
nyilatkozzanak, hogy amennyiben elvesztik a pert, úgy a költségeket saját 
vagyonukból vállalják.  
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Én is szomorúan tapasztalom ezt a 
mélységes rosszindulatot Novotny úr részéről. Itt az ideje a lejárató kampányt 
befejezni. Be kell ismerni, ha vesztettek.  
Nincs értelme annak, hogy tovább vigyünk egy eljárást. Amennyiben 
ragaszkodnak hozzá, név szerinti szavazást kérek.  
Nem ez az első eset, amikor megtévesztéssel, rosszindulatú feltételezésekre 
alapozva kárt okoznak az önkormányzatnak. Pl. a tavalyi évben Parlagi 
polgármester – nem polgármester vita miatti újraszavazások, stb.  
 
Rogán László polgármester: Én bízom abban, hogy a képviselőtestület már 
szakított bizonyos hagyományokkal. Nem szerencsés azt mondani, hogy a 
„nemzetifórumosok” vagy „fideszesek”. Nevesítsük, hiszen nem mindenkinek 
ugyan az a véleménye még frakción belül sem. 
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Az előző ciklusban történtek bizonyos dolgok, nem szeretnék most arra kitérni, 
hogy ki, milyen presszió alatt volt és hozott döntéseket. 
2010. október 3-án választás volt. Új időszak köszöntött Budakalászra. Azt 
kérem képviselőtársaimtól, hogy dolgozzunk együtt. Ne a feszültségeket 
gerjesszük. Nagy feladatok állnak előttünk. Kérem, hogy együtt menjünk előre. 
Dr. Novotny László képviselő: Továbbra is azt szeretném, ha Krepárt úr 
bemutatná ezt a határozatot a mellékletével együtt. 
Felelősség kérdése – akkor felelős a Jegyző asszony, az Udvarhelyi úr, a hivatal, 
hiszen a hivatal dolgozott ezen az ügyön hosszú ideig, és ők is azt mondták, 
hogy ez az ügy erre utal. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Nem álltam állományban, amikor ez a per elkezdődött, 
Udvarhelyi úrral egyetemben.  
Személyesen – alpolgármester úr jött az irodámba – és találta meg az iratokat, 
Soós Gabi hitelesítette azokat. Meg lehet tekinteni, az irattárból volt kivéve.  
Én nem vettem részt ennek az ügynek az előkészítésében.  
 
Rogán László polgármester: Amit Krepárt úr, és Marika elmondott – 
amennyiben megszavazzuk ezt a napirendet, Önök vállalják a költségeket? 
 
Dr. Novotny László képviselő: És Önök is vállalják?  
 
Mányai Zoltán képviselő: Október 3-án abban bíztam, hogy lezárult egy 
korszak.  
Azt gondolom, hogy előbb-utóbb le kellene zárni ezt az időszakot. Látjuk, hogy 
mi lett az eredménye, 1 mFt-ot kivettünk a budakalászi adófizetők zsebéből. 
Senki nem próbálta Önöket nyomás alá venni az ügyben. Volt egy javaslat, hogy 
fejezzük be ezt a pert, ugyanis nincs értelme folytatni.  
Nyitottság – többször kértük Önöket, hogy vegyenek részt a bizottsági 
munkában, dolgozzunk együtt a városért. Sajnos nem hajlandók erre. 
 
Ercsényi Tiborné: Én kérdezni szeretném – ezek szerint Ön úgy gondolja, hogy 
azok a bizonyítékok, amiket keresgéltek a 1998-ban és a 1999-es évben találták 
meg – mit gondolnak, hogy azt hamisították a hivatal dolgozói? 
Mi értelme van Ön szerint tovább vinni ezt az ügyet?  
Mire gondol? Hamis iratokat adtak be a bíróságnak?  
 
Rogán László polgármester: Azt gondolom, hogy ez egy tanulópénz volt a 
részünkről. Saját hibáinkból tudunk tanulni. 
 
Németh Antal képviselő: Annyiban szeretném ezt a témát a mi oldalunkról 
megvilágítani, hogy amikor ez az ügy elindult, egészen más jogi felállása volt 
ennek az ügynek. 
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Egy olyan bírósági ügy született, aminek a bármilyen értelmű folytatásában egy 
teljesen más jogvezetés mellett nem látok sanszot. 
Hogy az előkészítés milyen dokumentumok alapján készült – az akkori testület 
azokra a jogi előkészítésekre épített. Én személy szerint nem néztem utána 
semmilyen jogi előkészítésnek. Arra határozottan emlékszem, hogy Varga 
ügyvéd úr elmondta, hogy amennyiben azt a bizonyos iratot becsatolja Krepárt 
úr, azonnal visszalépünk. 
A bírósági ítélet mindig a beadott kellékektől, bizonyítékoktól függ. Én is úgy 
látom, hogy nincs értelme tovább folytatni a pert. Egyébként én is láttam azt a 
nyilatkozatot, melyben Orosz György nyilatkozik, hogy ilyen határozatot nem 
talál. 
A folytatást én sem látom célszerűnek, de az akkori döntésemet – az akkori 
iratok alapján – vállalom, nem másítom meg.  
Ebben az ügyben nem akarok tovább vájkálódni. Tartózkodni fogok a 
szavazásnál.   
 
Rogán László polgármester: Képviselőtársam által elmondottakat teljes 
mértékben el tudom fogadni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Én is azt mondtam, ha meg tudja mutatni a 
határozatot, én és elállok az ügy folytatásától. De volt egy belső ellenőri 
jelentés, volt egy Orosz úr által kiállított nyilatkozat. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Hagyjuk abba ezt az egészet. Ne próbáljuk a 
hivatalra rávinni a felelősséget. Krepárt úr pontosan elmondta, hogy mi miről 
szólt ez az egész. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Két dologra szeretnék kitérni.  
Viszlói úr a kereseten egy szót nem változtatott, a Varga úr keresete került be a 
bírósághoz. 
Nekem kellett bizonyítanom, hogy van ilyen irat.  
Viszlói úr semmilyen változtatást nem tett a Varga úr érvelésén. Viszlói úr 
nevében visszautasítom a feltételezést, hogy nem pártatlanul járt el az ügyben. 
 
Egyébként a hivatkozott döntések nyilvánosak, a hivatal irattárában fellelhetők.  
Mindent meg fogok tudni mutatni. 
 
Azért az érdekes dolog – Novotny úr elszólta magát – hogy találtak egy 
határozatot, de a mellékletét nem.  
Átvizsgáltak mindent, és egyetlen szabálytalanságot találtak. Ezt az egy 
ingatlanügyet. Ha ezt a határozatot nem találták meg, akkor a többi 39 telek 
adásvételénél miért nem hiányolták a határozatot.  
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Dr. Novotny László képviselő: 17/1999.(II.23.) határozatot mi is megtaláltuk. 
Amiben a mellékletben felsorolt ingatlanokra vonatkozik – de a mellékletet nem 
találta senki.  
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Akkor mégis csak anyagi kártérítési 
felelősségük van, hiszen Novotny úr és társai ismerték a határozatot, és ennek 
ismeretében szavazta meg a polgári per megindítását, költséget okozva ezzel az 
önkormányzatnak. 
 
Mányai Zoltán: Az Alpolgármester úr által elmondottak alapján javaslom, hogy 
vizsgáljuk meg az érintettek felelősségét. 
 
Dr. Novotny László: Amikor egyéb károkat okoz a testület, soha nem nézik az 
anyagi felelősséget. 
Amikor Krepárt úr ellenem indított pert, akkor kerestem ki jegyzőkönyveket. 
Ebben a határozatban is hivatkozik egy mellékletre, és hivatkozik arra, hogy 
kivétel az elkerülő út menti területek.  
 
Rogán László: Én a vitát lezárom. Nem szeretném, ha bárki azt mondaná, hogy 
itt boszorkányüldözés folyik.  
Szavazzunk a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Felolvasom. Szavazás: 6 igen, 3 nem, 1 nem szavazott 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem szavazattal 
(Krunity Péter nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozta: 
 

232/2011.(VI.16.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Bíróság 10.P.21.758/2009/23 sorszámú ügyben 2011. május 31-én 
meghozott ítéletét tudomásul veszi, ellene nem fellebbez.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 

Rogán László 
polgármester                                            

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 


