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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 17/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2011. június 30-án (csütörtökön) 17 órakor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
242/2011.(VI.30.) KT határozat 

Pedagógus álláshely a Szentistvántelepi Általános Iskolában 
243/2011.(VI.31.) KT határozat 

Pedagógus álláshely a Kalász Suli Általános Iskolában 
244/2011.(VI.30.) KT határozat 

Pedagógus álláshely a Kalász Suli Általános Iskolában  

245/2011.(VI.30.) KT határozat 
A 2011/2012. nevelési és tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai 
osztályok és iskolai napközis csoportok száma  

246/2011.(VI.30.) KT határozat 
A Telepi Óvoda csoportlétszámai 

247/2011.(VI.30.) KT határozat 
A Szentistvántelepi Általános Iskola 3-4. évfolyam osztálylétszámai  

248/2011.(VI.30.) KT határozat 
 A Kalász Suli Általános Iskola osztálylétszámai 
249/2011.(VI.30.) KT határozat 

A Nyitnikék Óvoda 2010/2011-es nevelési évről készített beszámolója  
250/2011.(VI.30.) KT határozat 

A Telepi Óvoda 2010/2011-es nevelési évről készített beszámolója 
251/2011.(VI.30.) KT határozat 

A Szentistvántelepi  Általános Iskola 2010/2011-es beszámolója 
252/2011.(VI.30.) KT határozat 

A  Kalász Suli Általános Iskola  2010/2011-es beszámolója  

253/2011.(VI.30.) KT határozat 
A KKÁMK 2010/2011. tanévről készített beszámolója 

254/2011.(VI.30.) KT határozat 
A közoktatási intézmények 2010/2011-es tanév beszámolóinak kiegészítése, 
melyet a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tűzi napirendre. 

255/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Bölcsőde 2010/2011-es gondozási évről készített beszámolója 

256/2011.(VI.30.) KT határozat 
A Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolója  
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257/2011.(VI.30.) KT határozat 

Belső ellenőri utóvizsgálatáról szóló, a Négy-S-Nagy Kft. 2011. június 20-án 
készült jelentése 

258/2011.(VI.30.) KT határozat 
Az intézményekben végzett belső ellenőri vizsgálat még nem végrehajtott 
intézkedéseinek ellenőrzése  

259/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város 2011. évi közbeszerzési terve  

260/2011.(VI.30.) KT határozat 
Autómentes Nap 

261/2011.(VI.30.) KT határozat 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz csatlakozás  

262/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász, Széchenyi utca 17. 2 db önkormányzati bérlakás hasznosítása  

263/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász, Gyár utca 7. önkormányzati bérlakás hasznosítása  

264/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász, Arany János utca 3. önkormányzati bérlakás hasznosítása  

265/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász, Arany János utca 3. önkormányzati bérlakás hasznosítása  

266/2011.(VI.30.) KT határozat 
A polgármester önkormányzati társulásban végzett 2010. évi beszámolója  

267/2011.(VI.30.) KT határozat 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásban 
végzett tevékenységéről szóló beszámoló  

268/2011.(VI.30.) KT határozat 
Massányi Katalin főépítész 2010. évi munkájáról szóló tájékoztató 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 17/2011 Kt. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
a Képviselő-testület 2011. június 30-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 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Dr. Novotny László képviselő 
Tolonics István képviselő 

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

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

 
Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes  
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Napirendi javaslat: 

 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 

182 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola napközi szakfeladat helyen 1 

álláshely bővítésének engedélyezésére 

189 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola napközi szakfeladat helyen 1 fő, valamint 

német nemzetiségi tanári 0,25 álláshely bővítésének engedélyezésére 

187 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat a 2011. évi Európai Autómentes Nap rendezvény megszervezésére, 

csatlakozási szándék elfogadására 

184 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat a 2010/2011. tanévben indítható általános iskolai tanulócsoportok és 

óvodai csoportok számának engedélyezésére 

183/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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6. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 
178 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

7. Javaslat a 2011 Budakalász, Széchenyi utca 17. szám alatt található ingatlan 

alagsorában kialakított 2 db önkormányzati bérlakás hasznosítására 

170/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester   

 

8. Javaslat 2011 Budakalász, Gyár utca 7. szám alatt lévő, megüresedett 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 

172/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

  

9. Javaslat a 2011 Budakalász, Arany János u. 3. szám alatt lévő, megüresedett 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 

179/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

10. Javaslat a közoktatási intézmények vezetőinek 2010/2011. nevelési- és tanévvégi 

beszámolójának elfogadására 

188 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

11. Beszámoló a polgármester önkormányzati társulásban végzett 2010. évi 

munkájáról 

177/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

12. Beszámoló a polgármester Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről 

180/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

13. Javaslat Massányi Katalin főépítész éves munkájáról adott tájékoztatásának 

elfogadására 

181/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

14. Javaslat a Budakalász Bölcsőde 2010/2011. gondozási évről szóló beszámolójának 

elfogadására 

186 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

    Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

15. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2010. évben végzett munkájáról 

169/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

16. Tájékoztató az önkormányzati fenntartású intézmények belső ellenőrzésének 

utóvizsgálatáról szóló jelentésről 

185 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  minden bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pontok: 

17. Javaslat a Budakalász volt Lenfonó-gyárterületre benyújtott pályázat elfogadására 

(Zárt ülésen tárgyalandó) 

171/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat a budakalászi Kántor u. 3. sz. alatti 3725 hrsz.-ú ingatlan ½ részének 

értékesítésére (Zárt ülésen tárgyalandó) 

173/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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19. Javaslat a budakalászi Klenity dűlő 0178/142 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 

(Zárt ülésen tárgyalandó) 

174/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
20. Javaslat a budakalászi Klenity dűlő 0178/69 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására (Zárt 

ülésen tárgyalandó) 

176/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

21. Javaslat Kis Árpád lakásbérleti díj összegének csökkentésére (Zárt ülésen 
tárgyalható) 
175/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

22. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. ügyvezetői pályázatának 
elbírálásról szóló 122/2011.(III.31.) Kt. határozat módosítására (Zárt ülésen 
tárgyalandó) 
192/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

23. Tájékoztató az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek állásáról (Zárt 

ülésen tárgyalandó) 

190/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

 
Rogán László polgármester: Köszöntöm a képviselőket, az intézményvezetőket, 
valamint a kalászi polgárokat. Mai rendes testületi ülésünket megnyitom. A 
képviselőtestület 10 fővel határozatképes. A mai napra szóló meghívóban 23 
napirendi pont szerepel, 16 nyilvános ülésen, 7 pedig zárt ülésen tárgyalandó. Kérem, 
hogy a napirendre vonatkozó észrevételeiket tegyék meg.  
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Tolonics István: Javaslom, hogy a vendégeink miatt az ő napirendjeiket tárgyaljuk 
előbb. 
 
 

Balogh Csaba bejött az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 11 fő. 
 
 

Rogán László polgármester: Tehát akkor a 2. 3. 5. 10. 14. 15.16. napirendi 
pontokkal kezdjünk. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
 
A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó módosítást 11 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Rogán László polgármester: SZMSZ-ünk szerint a két ülés közötti időszak 
fontosabb eseményeiről tájékoztatom a Képviselőtestületet. 
- május 27-én Kálmán József atya járt a hivatalban, amikor beszéltünk a 

Szentistvántelepi egyházközség és iskola könyvének kiadásáról 
- május 27-én magisztrátusi ülés volt 
- május 30-án Bús Balázs polgármesterrel találkoztam 
- május 31-én a Kellerben aláírtuk a kötvény-kibocsátási szerződést 
- június 6-án Szelid Zsoltnál megnéztük a szűrési munkálatokat 
- június 3-án Telepi Oviban gyermeknap volt 
- június 3-án Kalász Suli alapítványi napján vettünk részt. Megköszönöm a 

színvonalas műsort 
- június 4-én Trianoni megemlékezést tartottunk 
- 6-án 
- június 8-án Balogh Bábor járt nálunk, aki elmondta, hogy szinte biztos, hogy a 

BMSE öltöző felújításra pályázatot nyertünk 
- június 8-án Szita Károly  
- június 8-9-10 Lövétén pünkösdi búcsún vettünk részt 
- június 15-én Tatár Tamás úrral egyeztettünk 
- június 15-én Gágány úr járt nálunk 
- június 15-én dr. Simon Tamás Pest megyei rendőrkapitány úrral ismerkedtünk 

meg 
- június 17-én kitelepített vendégeink köszöntése volt a Faluházban. Idős koruk 

miatt valószínűleg utoljára voltak itt együtt. 
- június 20-án átadtuk a rendőrségnek azokat a számítógépeket, melyeket a testület 

jóváhagyott 
- június 21-én a háziorvosokkal találkoztunk, informális ülést tartottunk a leendő 

egészségházzal kapcsolatban 
 
Ezt követően Rogán László polgármester rövid tájékoztatást adott a folyamatban lévő 
beruházásokról. 
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Napirendi pontok megtárgyalása 
 
1. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola napközi szakfeladat helyen 1 

álláshely bővítésének engedélyezésére 
189 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat. 
 

242/2011.(VI.30.) KT határozat 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselőtestület 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi 
Általános Iskola engedélyezett napközis pedagógus álláshelyeinek számát 4 
főről, 5 főre, engedélyezett álláshelyeinek számát 39,5-ről 40,5-re emeli. Az 
így engedélyezett álláshely növelés 2011. évre vonatkozó, járulékokkal és 
cafetériával együttszámított költségét, 689 000 Ft-ot, a Budakalász Város 
Önkormányzat 2011. évi 10/2011.(III.07.) költségvetési rendeletében 
meghatározott, a közoktatási törvény esetleges módosításával szükségessé váló 
igazgató-helyettesi státusz finanszírozására elkülönített és tartalékba helyezett 
1.895 eFt terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2011.szeptember 01. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
2. Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola napközi szakfeladat helyen 1 fő, valamint 

német nemzetiségi tanári 0,25 álláshely bővítésének engedélyezésére 
187 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselőtestület 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

243/2011.(VI.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános 
Iskola engedélyezett napközis álláshelyeinek számát 6 főről, 7 főre, így az 
iskola engedélyezett álláshelyeinek számát  43,5-ről 44,5-re emeli. Ennek 
2011. évre vonatkozó, járulékokkal és cafetériával együttszámított költségét, 
632 800 Ft-ot,  a  Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi 10/2011.(III.07.) 
költségvetési rendeletében meghatározott, a közoktatási törvény esetleges 
módosításával szükségessé váló igazgató-helyettesi státusz finanszírozására 
elkülönített és tartalékba helyezett 1.895 eFt terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2011.szeptember 01. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
A Képviselőtestület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
244/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános 
Iskola a gyermeklétszám növekedésével járó heti 5,5 óra német nemzetiségi 
óráinak  ellátáshoz az engedélyezett pedagógus álláshelyeinek számát 0,25-
el megemeli,  44,5-ről, 44,75 -re növeli. Ennek 2011. évre vonatkozó, 
járulékokkal és cafetériával együttszámított költségét, 158 200 Ft-ot,  a  
Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi 10/2011.(III.07.) költségvetési 
rendeletében meghatározott, a közoktatási törvény esetleges módosításával 
szükségessé váló igazgató-helyettesi státusz finanszírozására elkülönített és 
tartalékba helyezett 1.895 eFt terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2011.szeptember 01. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 

3. Javaslat a 2010/2011. tanévben indítható általános iskolai tanulócsoportok és 
óvodai csoportok számának engedélyezésére 
183/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat. Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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245/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102.§(2) bekezdésének c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg a 
2011/2012. nevelési és tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai 
osztályok és iskolai napközis csoportok számát:  
Telepi Óvoda:     8 csoport 
Nyitnikék Óvoda:    12 csoport 
Szentistvántelepi Általános Iskola: 16 osztály 
Kalász Suli Általános Iskola:  16 osztály 
Szentistvántelepi Általános Iskola: 5+1 (új) napközis csoport (a tanuló 
szobával) 
Kalász Suli Általános Iskola:  6+1 (új) napközis csoport  (a tanuló 
szobával) 
 

Határidő: 2011. szeptember  1. 
Felelős:  polgármester 

 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
246/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3.számú mellékelte alapján a 
Telepi Óvodában az előírt maximális csoportlétszámot engedélyezi (25 fő) a 
kiscsoportok szervezésekor, míg a középső-és nagy csoport esetében 
engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való 20%-os eltérést (30 fő). 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős:  polgármester 

 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
247/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében 
meghatározott rendelkezések szerint a Szentistvántelepi Általános Iskola 3-4. 
évfolyam osztályaiban meghatározott 26 fős maximális létszámtól 20%-os 
eltérését (31 fő), a napközis csoportokban a 20%-t követően további +10%-
os létszámemelést engedélyez. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős:  polgármester 

 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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248/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében 1-4. 
évfolyamra meghatározott 26 fős maximális létszámtól 20%-os eltérését (31 
fő) engedélyez a Kalász Suli Általános Iskola alsó tagozatos osztályaiban. 
 
Határidő: 2011. szeptember 
Felelős:  polgármester 

 
 
4. Javaslat a közoktatási intézmények vezetőinek 2010/2011. nevelési- és tanévvégi 

beszámolójának elfogadására 
188 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
249/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
2010/2011-es nevelési évről készített beszámolóját elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 

 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
250/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi Óvoda 
2010/2011-es nevelési évről készített beszámolóját elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 

 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 251/2011.(VI.30.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi  
Általános Iskola 2010/2011-es tanévről készített beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 
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Mányai Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet. 

A jelenlévő képviselők száma 10 fő. 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

252/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kalász Suli Általános 
Iskola  2010/2011-es tanévről készített beszámolóját elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 

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

253/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kós Károly Általános 
Művelődési Központ – többcélú intézmény  2010/2011. tanévről készített 
beszámolóját elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 

 
 

Mányai Zoltán képviselő visszajött az ülésterembe. 
A jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

254/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási 
intézmények 2010/2011-es tanév ill. nevelési évről szóló átfogó beszámolóinak 
kiegészítését kéri az intézményekben folyó szakmai munka 
eredményességéről alkotott iskolaszéki, szülői munkaközösségi, 
véleményével. A kiegészítéseket a képviselő-testület soron következő rendes 
ülésén tűzi napirendre. 
Határidő: képviselő-testület soron következő rendes ülése 

 Felelős: polgármester 
 

 
 
Rogán László polgármester megköszöni az intézmények nevelési munkáját. Az 
önkormányzat a továbbiakban is – a tőle telhető – segítséget meg kívánja adni. Jó 
pihenést kíván a nyárra. 
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5. Javaslat a Budakalász Bölcsőde 2010/2011. gondozási évről szóló beszámolójának 

elfogadására 
186 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
     Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztést, valamint a bizottságok 
állásfoglalását. Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

255/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Budakalász Bölcsőde 
2010/2011-es gondozási évről készített beszámolóját elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 

 
 

6. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2010. évben végzett munkájáról 
169/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást.  
 
Tolonics István bizottsági elnök: A bizottsági ülésen felmerült, hogy meg kellene 
vizsgálni annak lehetőségét, hogy az intézmények hogy tudnának egy helyiséget 
kialakítani, ahol megkönnyítenék a védőnők munkáját. 
 
Kovács Kristóf, a Telepi Suli igazgatója: Nem tudunk mit kiüríteni. Szükség-
tantermek működnek, az ő elhelyezésük sem megfelelő. Sajnos hely-szűkében 
vagyunk, és erre egyelőre nincs lehetőségünk.  
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

256/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képező beszámolót a Védőnői Szolgálat 2010. évben végzett 
munkájáról.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Tájékoztató az önkormányzati fenntartású intézmények belső ellenőrzésének 

utóvizsgálatáról szóló jelentésről 
185 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztést, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat. Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

257/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási, bölcsődei 
és szociális intézményeiben 2011. május-júniusban elvégzett belső ellenőri 
utóvizsgálatáról szóló, a Négy-S-Nagy Kft. 2011. június 20-án készült 
jelentését elfogadja. A Képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőinek 
figyelmét a belső ellenőrzés és utóvizsgálat során mind szóban, mind írásban 
foglaltak folyamatos alkalmazására, végrehajtására, teljesítésére.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

258/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a polgármester 
figyelmét, hogy a közoktatási, bölcsődei és szociális intézményeiben végzett 
2010. és 2011. évi belső ellenőri vizsgálat még nem végrehajtott 
intézkedéseinek, valamint a fenntartói irányítással összefüggő, szabályzatokban 
előírt rendelkezések megtartása és az intézmények törvényességi 
felügyeletének biztosítása, ennek keretén belül a működésük és 
döntéshozataluk jogszerűségének folyamatos és rendszeres ellenőrzésére 
folyamatosan kiemelt hangsúlyt helyezzen. A törvényességi ellenőrzés 
keretében lefolytatott eljárásról 2011. decemberi rendes ülésén a testület 
tájékoztatást kér. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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8. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének 
módosítására 
182 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

259/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről szóló 
115/2011.(III.31.) Kt. határozat melléklete helyébe ezen határozat melléklete 
lép. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
9. Javaslat a 2011. évi Európai Autómentes Nap rendezvény megszervezésére, 

csatlakozási szándék elfogadására 
184 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
   Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

260/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által meghirdetett,  „Európai Mobilitási Hét, Európai Autómentes 
Nap” című mozgalomhoz Budakalászon a 2011. szeptember 22-én 
megszervezésre kerülő Autómentes Nap megszervezésével csatlakozik.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a 2011. évi Karta aláírására, a budakalászi „Európai Autómentes 
Nap” megszervezésére.  

Határidő:  csatlakozás esetén 2011. június 30. – az aláírt Karta megküldésével, 
rendezvényszervezés 2011. szeptember 22-én. 
Felelős: Polgármester, intézményvezetők 
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10. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra 

178 /2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat.  
 
Kaltner Károly bizottsági elnök: A bizottság úgy döntött, hogy december 31-ig 
csatlakozzunk a Társuláshoz, és addig kiderül, hogy tud-e ez a társulás a mi 
érdekünkben is valamit elérni. 
 
Krunity Péter képviselő: Az agglomerációra vonatkozóan elég rosszak a 
tapasztalatok. Sok olyan pályázat volt, amiben Budakalász azért nem vehetett részt, 
mert az agglomerációban van.  
 
Németh Antal képviselő: Az új Önkormányzati Törvény tervezetében szerepelnek 
olyanok, hogy a társulásban való részvétel kívánatos, sőt néhány esetben törvényileg 
elrendelik. Azok a társulások, melyek a törvény megjelenése előtt köttetnek, esetleg 
előnyhöz juthatnak. A bizottság véleménye is az volt – tekintve, hogy alacsony a 
tagdíj, és nincs benne kikötés a kilépésre vonatkozóan – ezért támogathatónak 
gondolom.  
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Az alakuló ülésen én képviseltem Budakalászt. 
Elsősorban azok a települések vannak benne, melyek az M0-nál helyezkednek el. Az 
alapító okiratba módosítást kértünk, hogy felléphessünk a többi olyan településsel, 
aki érdekelt az M0 továbbépítésében.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 
11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

261/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz, felhatalmazza a Polgármestert a 
csatlakozás dokumentumainak aláírására. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás 2011. évi díjának kifizetését – 52.495.-Ft-ot – az 
„igazgatás dologi kiadások” költséghely terhére engedélyezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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11. Javaslat a 2011 Budakalász, Széchenyi utca 17. szám alatt található ingatlan 

alagsorában kialakított 2 db önkormányzati bérlakás hasznosítására 
170/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester   

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

262/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Széchenyi utca 17. szám alatt található 
ingatlan alagsorában kialakított 2 db önkormányzati bérlakást nyilvános 
pályázat útján, költségalapú bérlakásként kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, 
valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet 2. számú 
mellékletének, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítását készítse elő. 

Határidő:  azonnal, rendeletmódosítások a soron következő rendes testületi ülésre 

Felelős:  polgármester 
 
  
12. Javaslat 2011 Budakalász, Gyár utca 7. szám alatt lévő, megüresedett 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 
172/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

263/2011.(VI.30.) KT határozat 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Gyár utca 7. szám alatti 32 m2 
alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli komfortfokozatú önkormányzati 
bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként 
kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
 
 

13. Javaslat a 2011 Budakalász, Arany János u. 3. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
179/2011.(VI.30.) számú előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást.  
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A határozati javaslatban van egy kis 
ellentmondás – határozott idejű, 5 évre, ugyanakkor 1 hónapos felmondással – ilyen 
nincs. Javaslom, hogy módosítsuk határozatlan időre, 1 hónapos felmondással.  
 
Rogán László polgármester: Szavazzunk a Krepárt alpolgármester úr által javasolt 
módosításról. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

264/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Arany János utca 3. szám alatti 
önkormányzati bérlakást nyilvános pályázat útján, költségalapú bérlakásként 
kívánja a továbbiakban hasznosítani, határozatlan időre és 1 hónapos 
felmondási idővel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati 
felhívás közzétételére. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
Dr. Molnár Éva jegyző: Önkormányzati rendeletünk szerint csak határozott időre 
adhatunk bérbe lakást. Most arra van lehetősége a testületnek, hogy visszavonja az 
előző határozati javaslatot, leveszi napirendjéről az ügyet, és egy későbbi időpontban 
újra tárgyalja. 
 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

265/2011.(VI.30.) KT határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 264/2011.(VI.30.) KT 
határozatot visszavonja, egyúttal a 2011 Budakalász, Arany János u. 3. szám 
alatt lévő, megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására vonatkozó 
előterjesztést leveszi napirendjéről azzal, hogy egy későbbi időpontban újra 
tárgyalja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

14. Beszámoló a polgármester önkormányzati társulásban végzett 2010. évi 
munkájáról 
177/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Kérdés, hozzászólás nem 
volt.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

266/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
önkormányzati társulásban végzett 2010. évi munkájáról szóló beszámolót. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
15. Beszámoló a polgármester Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről 
180/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Kérdés, hozzászólás nem 
volt.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

267/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 
beszámolóját a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásban végzett tevékenységéről. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
16. Javaslat Massányi Katalin főépítész éves munkájáról adott tájékoztatásának 

elfogadására 
181/2011.(VI.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

268/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Massányi 
Katalin főépítész 2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
 
Krunity Péter képviselő:  

- Sajnálatos dologról kell beszámolnom. Nem régen a szerb temetőben 
megrongálták a kapukat, átjárnak rajta gépkocsival is a Promontor területe felé, 
ugyanis az nyitva van a fölső utca felé. Ezen kívül feltörtek egy kriptát. Sajnos 
a tulajdonos – a rendőrség értesítése nélkül – helyreállította. 

- József Attila utca – sokat járok arra. Javaslom, hogy a kivitelező használjon 
forgalomirányító lámpát. A munkagépeken nincs jelzőlámpa, váratlanul 
előjönnek a kocsik közé. Ezt meg kellene oldani, amíg nincs baleset. 

- A korábbi kérdéseimre kapok valamilyen formában választ? Pl. Iskola-
Damjanich sarok telekrendezési probléma – tudom, hogy ez nem ennek a 
testületnek a sara, de a probléma megoldását meg kellene találni.  

- Polgármester úr megemlítette a Zrínyi utcai árkot. Úgy tudom, hogy 8 mFt 
fölött közbeszereztetni kell. Milyen műszaki megoldás alapján létesül? Vízjogi 
engedély, társönkormányzat hozzájárulása, műszaki terv készült-e.  
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Rogán László polgármester: A mai napig Budakalászon el van rendelve az I. fokú 
belvízvédelmi készültség. Ilyenkor a polgármester hozhat bizonyos rendelkezéseket. 
Épp ezért kezdtünk hozzá a Zrínyi utcai árok rendezéséhez. 
A Zrínyi utcai ároknál lézeres szintezéssel kezdődött a munka az Árpád utca felől. 
Miután ez megtörtént, különböző elemeket tettek be, amelyen jelölték a bizonyos 
pontokat.  
Ezután megfelelő alapozásokkal, anyagokkal megcsinálták az árkot. Gerstenkorn 
András felügyelte folyamatosan a munkálatokat. 2 ezrelékes lejtéssel készült. 
Vízjogi engedély nem kellett hozzá, a Pomázi önkormányzattal decemberben 
egyeztettünk. Ők azt mondták, hogy hozzájárulni nem tudnak, de csináljuk meg, ha 
tudjuk és akarjuk.  
Higgye el mindenki, hogy jogszerűen, szakértő felügyelettel, a kivitelezővel napi 
kapcsolattartással készül az árok. Homor úr – beruházási osztályvezető – hetente 
ellenőrzi a munkálatokat. Ez a történet megnyugtatóan fog rendeződni.  
Ezután meg fogjuk csinálni a Jókai utcai övárkot is. Miután elszikkad a víz, rendbe 
tesszük a területet. 
Krunity úr  másik kérdésére elmondom, hogy a József Attila út kivitelezőivel pont ma 
egyeztettünk ebben az ügyben.  
A Promontoros kerítést nem tudom, kihez tartozik. A temető az egyházaké. Egyik 
egyháztól sem érkezett megkeresés, hogy segítséget kérnének a probléma 
megoldására. Én nem szívesen végeznék az egyházak nélkül ott munkálatokat.  
 
Balogh Csaba képviselő: Sajnálatomat fejezem ki – június 24-én Maglódon tettek 
esküt Lövétei állampolgárok. 75-en. Nagyon megható volt. Sajnálom, hogy 
Budakalász részéről nem vett ott részt senki.  
Köszönjük a fekvőrendőröket – kaptam olyan információt, hogy ezek félig készek – 
ezek szabálytalanok. 5 éven belül meg lehet bontani az utakat? Nem kell erre 
engedély? 
 
Rogán László polgármester: Meg lehet bontani, a Prorégiótól az engedélyeket 
Homor úrnál meg lehet tekinteni.  
 
Balogh Csaba képviselő: A fekvő-rendőröket nem lehetett volna finomabb 
kivitelben megcsinálni? Vagy esetleg mobil fekvő-rendőrt letenni. A felfestések, a 
táblák mikor lesznek készen? 
 
Rogán László polgármester: Lövétén találkoztam a Maglódi és a Lövétei 
polgármesterrel, és ott megbeszéltük, hogy sajnos nem tudunk részt venni ezen az 
ünnepségen. 
Fekvőrendőr – szabvány nincs. Lehetőségeket vázol a jogalkotó. A fekvőrendőrök 
nincsenek kész. Hozzám is érkeztek észrevételek. Azok, amelyek magasak, azokat 
visszabontja a vállalkozó. 
Olyan utca-babák fognak kikerülni, mint Ürömön. A táblák elkészültek, már ki is 
lettek helyezve. Kértem Szávai urat, hogy azok a fekvőrendőrök, amelyen nem másik 
anyagból készültek, le lesznek festve.  
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Az Ön által említett fekvőrendőr nem fekvőrendőr, azon 80-al át lehet menni. A 
fekvőrendőrnek az a funkciója, hogy le kell előtte lassítani.  
 
Németh Antal képviselő: Zrínyi utcai árok – javaslom a műszaki osztálynak 
megnézni, mert én úgy emlékszem, hogy az elkerülő út erre a területre tervezi a 
csapadékvíz elvezetést, tehát biztos, hogy volt vízjogi engedélyük. 
Május 26-i testületi ülésen napirenden volt a Közmű üzemeltető Kft mérlegének 
elfogadása. Több olyan telefont kaptam, ami azt jelzi, hogy azok a lakótársaink, 
akiknek átalánydíjas szerződése volt, az elmúlt években rendszeresen visszakaptak 
díjat, ebben az évben jelentős többletszámlát kaptak. Érdeklődésükre megfelelő 
tájékoztatást nem kaptak.  
Annak idején megkérdeztük, hogy a személy-váltás nem lehet-e probléma a Főcsattal 
folytatott tárgyalásoknál. Azt a választ kaptuk, hogy nem. Véleményem szerint 
minden személyi változás befolyással van egy tárgyalásra. 
A lakosság szempontjából az a kérdés jutott el hozzám, hogy a testület 
meghatározott-e valamilyen stratégiát az új vezetés felé, hogy a veszteséget 
csökkentse.  
Kroó úr azt mondja, hogy veszteséggel vette át a Kft-t. Felügyelőbizottsági tagként 
azt mondta, hogy még folynak a tárgyalások.  
Egy ilyen szolgáltató Kft, amelynek egyszemélyi tulajdonosa az önkormányzat, nem 
lehet veszteséges. Az önkormányzatnak ki kell fizetnie a veszteséget. A költségvetés 
készítéséig az ügyvezető nem jelzett ilyen összeget. 
A másik, hogy felemeli a díjat. Ezt kérdezik a lakosok, hogy milyen stratégia várható 
a díjtételek emelésére vonatkozóan.  
Úgy gondolom, hogy kérnünk kellene egy olyan stratégiai elemzést, amely kiterjed a 
díjakra.  
    
Rogán László polgármester: Úgy tudom – Kroó úr járt nálam a héten – most már 
lezárultak a tárgyalások. Fogok kérni egy olyan anyagot Kroó úrtól, melyet majd a 
képviselő-testület elé tudunk bocsátani.  
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Ez a cég papíron volt nyereséges. Óriási 
mínuszokat halmozott föl. Se a 2009-es se a 2010-es évre nem fizetett a főcsatnak.  
 
Németh Antal képviselő: A könyvvizsgálói jelentés nem tesz erről említést.  
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Mert nincs szerződés.  
 
Németh Antal képviselő: az új vezetéssel kapcsolatban a Hírmondóban is célszerű 
lenne egy részletesebb információt adni, mert a mende-mondák nem szerencsések.  
 
Dr. Novotny László képviselő: Meredek utca és Szegély utca lakói aláírásgyűjtésbe 
kezdtek, hogy az utcájuk járhatóbb legyen. Vállalták, hogy a vízelvezetésre 
ideiglenes megoldást csinálnak. Lehetséges, hogy 1,5 mFt-os ajánlatot kaptak? 
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Következményei az útjavításnak – eddig is forgalmas volt – ha megjavítjuk, sokkal 
forgalmasabb lesz.  
Fölmerült, hogy mi lenne, ha a Sólyom utcán egyirányúsítanánk, a Gém és Ökörszem 
utcát is lehetne egyirányúsítani.  
De ott is vannak fekvőrendőrök, és abból is vissza kellene bontani. Gém utcánál 
célszerű lenne fekvőrendőrt kialakítani. 
Berdóban még mindig nem készül a világítás. Mi az oka ennek? 
2010 október 3-án visszaállt az erkölcsi rend. Kérdezem, hogy milyen színvonalra állt 
vissza az erkölcsi rend. Itt van egy Barátikör-Fidesz frakció és az érdekalapú 
politizálás került előtérbe. Most megint lehet olyanokat csinálni, mint a vízmosást 
átminősíteni, feltölteni, tóparton  
A bizottsági elnököket minden képzettség nélkül választották ki. Saját csoporthoz 
közelálló személyeket helyeztek pozícióba.  
Én ehhez az erkölcsi színvonalhoz nem kívánok csatlakozni. Augusztus 31-i hatállyal 
lemondok képviselői mandátumomról. A lemondásomat most átadom. 
 
Rogán László polgármester: Sajnálom – annak dacára, hogy nem mindig voltunk 
egy véleményen – hogy távozik ebből a testületből. 
 
2010. október 3-án azt fogalmaztam meg, hogy szeretnék véget vetni többek között 
annak is, amit Ön most elmondott. Én úgy gondolom, hogy tudunk együtt dolgozni. 
Ez néha ki is derült. 
Az ember időnként érdekek mentén politizál. A visszamutogató magatartás nem vezet 
sehová. Én is tudtam volna példákat mondani, hogy kihez közelálló embereket 
kerestek meg, alkalmaztak bizonyos dolgokra.  
Berdó világítással kapcsolatos kérdését Homor úr fogja megválaszolni.  
 
Homor István beruházási osztályvezető: Magyar Szilárd kezdeményezte ezt a 
dolgot, nagyon lelkes volt. 
Elkezdődött a munka, és pont az anyagi résznél – kb. 1,5 mFt, amivel az 
önkormányzatnak kellett volna támogatni a munkát – ő beadott egy ajánlatot, hogy 
mi az, amit ők társadalmi munkában tudnak végezni.  
Másfél-két hete kaptam egy e-mailt, hogy újra kell számolni, mert nem minden úgy 
alakult, ahogy ők szerették volna.  
Próbáljuk tovább intézni, de egyelőre a részükről van probléma.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Hidegzuhanyként ért Novotny úr döntése. Én azt kérem, 
hogy gondolja át. Jön a nyári szünet, aludjon rá néhányat.  
 
Rogán László polgármester: Én is azt kérem, hogy fontolja meg döntését. 
 
Tolonics István képviselő: Köszönetet szeretnék mondani Szávai Karcsinak és 
munkatársainak, hogy a Batsányi utca sarkánál az elsőbbségadás kötelező táblát 
kicserélték. 
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Hársfa utcai átkelő – nagyon kulturált, sokan örülnek neki. Hasonló megoldáson 
kellene gondolkodnunk a vasútnál a Pékséghez vezető út kapcsán.  
Június 4-5-én rendeztük meg a Juniálisunkat, de úgy gondolom, hogy nagyon jó 
példa volt arra, hogy hogyan lehet összefogni egy bizonyos cél érdekében. Köszönet 
segítőknek: Vidra, KIK, Egészség Klub, BMSE, Szerb Önkormányzat, Tűzoltóság, 
Faluház, Önkormányzat, Sportcsarnok.  
 
Rogán László polgármester: táblák tekintetében – utca, név, útjelző, információ – 
folyamatosan cseréljük. Bízom abban, hogy mindegyiket ki tudjuk cserélni.  
 
 
Több kérdés nem lévén Rogán László polgármester a nyilvános ülést berekeszti. 
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 

Dr. Molnár Éva                                           Rogán László 
                             jegyző                                                       polgármester 
 
  
 


