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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 18/2011 Kt. 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2011. július 20-án (szerdán) 11 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
 
 

277/2011.(VII.20.) KT határozat 
Budakalász, Gyár utca 7. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

278/2011.(VI.30.) KT határozat 

Budakalász, Táncsics Mihály utca 19. fszt/1. szám alatti önkormányzati 
bérlakás hasznosítása 

279/2011.(VI.30.) KT határozat 
Budakalász, Batsányi utca 6. fszt/1. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás 
hasznosítása 

280/2011.(VI.30.) KT határozat 

Budakalász, Arany János u. 3. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás 
hasznosítása 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 18/2011 Kt. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. július 20-án  (szerdán) 11 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 

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

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Dr. Novotny László képviselő 
Tolonics István képviselő 

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

Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi irodavezető 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Homor István beruházási osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 

 

 

1. Javaslat a 2011 Budakalász, Gyár utca 7. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
203/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a 2011 Budakalász, Táncsics Mihály utca 19. fszt/1. szám alatt lévő, 

megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására  

204/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat a 2011 Budakalász, Batsányi utca 6. fszt/1. szám alatt lévő, 

megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására 

205/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:   Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat a 2011 Budakalász, Arany János u. 3. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
200 /2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Tájékoztatás képviselői mandátumról való lemondásról 

199/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

6. Javaslat az „Útfelújítás és útépítés Budakalász területén” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lezárására (Zárt ülésen tárgyalandó) 

198/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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7. Javaslat a BKÜ Kft. ügyvezetője bérének megállapítására (Zárt ülésen 

tárgyalandó) 

201/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

8. Javaslat a budakalászi 4155 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról 

való lemondásra (Zárt ülésen tárgyalandó) 

202/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc.) 

 

Rogán László polgármester: Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm 

a Képviselő-testület megjelent tagjait a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Kérdezem, hogy a 

napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, szeretném bejelenteni, hogy a 7. számú napirendi pontot 

visszavonom.  

Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. (Szavazás.) 7 egyhangú igen. 

 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

 

1. Javaslat a 2011 Budakalász, Gyár utca 7. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
203/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (1. számú melléklet) 

Rogán László polgármester: A Budakalász, Gyár u. 7. szám alatt levő, 46 m2 

alapterületű, kétszobás, komfort nélküli lakás megüresedett, a bérlakás kiürített, 

beköltözhető állapotban van, az önkormányzat szociális bérlakásként kívánja 

hasznosítani. Erről szól az előterjesztés.  

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatja a határozati javaslat 

elfogadását. 

Akinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 

nincs, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzanak! 

(Szavazás.) 

 

 

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

277/2011.(VII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Gyár utca 7. szám alatti 46 m2 
alapterületű, 2 szobás, komfort nélküli komfortfokozatú önkormányzati 
bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként 
kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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2. Javaslat a 2011 Budakalász, Táncsics Mihály utca 19. fszt/1. szám alatt lévő, 

megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására  

204/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (2. számú melléklet) 

Rogán László polgármester: Ez a lakás szintén megüresedett, egy 36 m2 

alapterületű, egy szoba, összkomfortos lakás, kiürített, beköltözhető állapotban van, 

az önkormányzat költség alapú bérlakásként kívánja hasznosítani. A lakást idáig 

Szöllős néni lakta, aki 96. éves, és be fog költözni egy otthonba. Erről szól az 

előterjesztés. 

 

(Megérkezik dr. Novotny László képviselő, a Képviselő-testület 8 fővel folytatja a 

munkát.) 

 

Közben megérkezett Novotny képviselőtársam, mostantól 8 fővel van jelen a 

Képviselő-testület. 

 

Akinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Amennyiben nincs hozzászólás, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) 

Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 

 

 

A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

278/2011.(VII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Táncsics Mihály utca 19. fszt/1. szám 
alatti 36 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos komfortfokozatú 
önkormányzati bérlakást nyilvános pályázat útján, költségalapú bérlakásként 
kívánja a továbbiakban hasznosítani. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a pályázati felhívás közzétételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

3. Javaslat a 2011 Budakalász, Batsányi utca 6. fszt/1. szám alatt lévő, 

megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására 

205/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (3. számú melléklet) 
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Rogán László polgármester: Erre a lakásra a Bagi Györgynével kötött bérleti 

szerződés felmondásra került lakbértartozás következtében, a lakás kiürítése 

folyamatban van, a kulcs átadása tekintetében Bagi Györgyné felszólítása megtörtént. 

Erről szól az előterjesztés, a bizottság megtárgyalta. Kérem, ha bárkinek hozzászólása 

van, az jelezze. 

 

Dr. Novotny László képviselő: Hogy lehet kiköltöztetni? 

 

Rogán László polgármester: Folyamatban van a kiköltöztetés, megtörtént a 

felszólítás, közel 2 millió forint lakbértartozása van, tudomásul vette, nem kifogásolta 

meg a felszólítást, és úgy tudjuk, folyik a kiköltözés. 

 

Dr. Novotny László képviselő: Van hova mennie? 

 

Rogán László polgármester: Azt nem tudom. 

 

Dr. Novotny László képviselő: Hajléktalanszálló. 

 

Rogán László polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás (Senki sem 

jelentkezik.), felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Erről kérek szavazást. 

(Szavazás.) 

 

 

A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

279/2011.(VII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Batsányi utca 6. fszt/1. szám alatti 59 m2 
alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást –  
amennyiben annak kiürítése és a kulcsok átadása megtörtént – nyilvános 
pályázat útján, költségalapú bérlakásként kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

4. Javaslat a 2011 Budakalász, Arany János u. 3. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
200 /2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (4. számú melléklet) 
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Rogán László polgármester: Ez a lakás szintén megüresedett, ez egy 123 m2 

alapterületű, négy szoba összkomfortos bárlakás, kiürített és beköltözhető állapotban 

van. Ez a volt jegyzői lakás, utána Orosz úr lakott benne idáig, azelőtt zeneiskolaként, 

azt megelőzően óvodaként volt hasznosítva, és szerepel az ingatlanértékesítési 

tervünkben. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha ezt most nem értékesítjük, 

hanem megpályáztatjuk, akkor ez a pénz hiányozni fog a költségvetésünkből. A 

Berdóban három telket fogunk értékesíteni, ami nem szerepelt a költségvetésünkben, 

és ez kiváltja ennek az ingatlannak az értékesítését. Az a véleményem, és a 

bizottságnak is ez volt a véleménye, hogy az idén még ne értékesítsük ezt a bérlakást. 

Az is felmerült, hogy ebből ki lehetne alakítani majdan egy vendégházat 

Budakalászon. Az ingatlan dupla telken helyezkedik el, a belső telekrész nem igazán 

értékesíthető, mert nem rendelkezik közútkapcsolattal, ezért gondolta úgy a bizottság 

is, hogy adjuk bérbe. 

Az a módosító javaslat született, hogy ne 1 havi felmondási idővel, hanem 2 havi 

felmondási idővel adjuk bérbe.  

Akinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. 

 

Dr. Novotny László képviselő: Ha a hátsó telket vendégházként tudnánk 

hasznosítani, van-e ott lehetőség melléképület építésére? Mert maga a ház nem 

biztos, hogy elég nagy. 

 

Rogán László polgármester: Ezen nem gondolkoztunk most, de ez egy 123 m2-es, 

négyszobás ház, aminek óriási nappali része van, hat szoba kialakítható benne, 

körülbelül 15 ember elhelyezhető benne. Melléképület biztos építhető a telken, mert 

nem hiszem, hogy kimeríti az oda vonatkozó beépítési paramétereket a ház, sőt előtte 

akár parkolási lehetőség is megvalósítható. 

Amennyiben nincs további hozzászólás, felolvasnám a bizottság által módosított 

határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

280/2011.(VII.20.) 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 meghatározott időre, azaz 5 évre és 2 
hónapos felmondási idővel. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
pályázati felhívás közzétételére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. Tájékoztatás képviselői mandátumról való lemondásról 

199/2011.(VII.20.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (5. számú melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Novotny képviselőtársunk a legutóbbi képviselő-

testületi ülésen bejelentette a lemondását. A törvény szerint a lemondását 

ismertetnünk kell, ennek a kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztéssel, amely 

szavazást nem igényel. Van-e hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

 

A Képviselő-testület innentől zárt ülésen folytatja a munkáját. Kérem 

képviselőtársaimat, szavazzunk arról, hogy zárt ülésen folytatjuk a munkát. 

(Szavazás.) 8 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 

 

Elbúcsúzunk a televíziónézőktől, mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra, öt perc 

szünet után folytatjuk a munkát. 

 

 
(A nyilvános ülés végének időpontja: 11 óra 47 perc. 

A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 


