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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 19/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 18-án (csütörtökön) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
283/2011. (VIII.18.) Kt. határozat 

Az eKözigazgatási rendszer tovább üzemeltetése 

284/2011. (VIII.18.) Kt. határozat 
A Budakalász, Posta köz 7. szám alatt lévő, megüresedő önkormányzati 

bérlakás hasznosítása 

285/2011. (VIII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 
külső szakértő bevonásával történő ellenőrzésének évenkénti napirendre 
tűzéséről szóló 231/2011.(VI.16.) Kt. határozat módosítása 

286/2011. (VIII.18.) Kt. határozat 
 Közbeszerzési szabályzat 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 19/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 18-án (csütörtökön) 17 óra 30 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

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

 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Homor István beruházási osztályvezető 
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport 
osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
 



 3 

Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a budakalászi nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának 
módosítására törvényi változás miatt 
206/2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat az eKözigazgatási rendszer tovább üzemeltetésére  

207/2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat a 2011 Budakalász, Posta köz 7. szám alatt lévő, megüresedő 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 

208/2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaságok külső szakértő bevonásával történő ellenőrzésének évenkénti 
napirendre tűzéséről szóló 231/2011.(VI.16.) Kt. határozat módosítására 
209 /2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat közbeszerzési szabályzat elfogadására  

212 /2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pontok: 

 

6. Javaslat a 2011. évi „Budakalász jó tanulója, jó sportolója” pályázat 

elbírálására (Zárt ülésen tárgyalandó) 

210/2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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7. Javaslat a budakalászi Kábel TV Szolgáltató Kft. 75 %-os, önkormányzati 

tulajdonban lévő üzletrész értékesítésére kiírt pályázatban szereplő, a 

pályázatok benyújtására megállapított határidő meghosszabbítására. (Zárt 

ülésen tárgyalandó) 

211/2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 40 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Szeretettel köszöntöm tisztelt képviselőtársaimat 

és a budakalászi polgárokat a mai rendkívüli testületi ülésünket megnyitom. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 

Az 1. napirendi pontot visszavontam, erről nem kell döntenünk. 
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs észrevétel, kérem, hogy a napirend 
elfogadásáról szavazzunk. (Szavazás.) 11 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk 
a napirendet. 
Mielőtt a napirendi pontok tárgyalását elkezdenénk, örömmel szeretném 
bemutatni tisztelt képviselőtársaimnak és a tisztelt televíziónézőknek „A 
Szentistvántelepi Plébánia története” című kötetet; bízom benne, hogy minél 
többen tudjuk majd hasznosan forgatni. A szentistvántelepi plébános úr ígérete 
szerint ez a könyv nemsokára megvásárolható lesz, és az ebből befolyó összeg a 
Szentistvántelepi Templom felújítását fogja szolgálni. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat az eKözigazgatási rendszer tovább üzemeltetésére  

207/2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva (1. sz. melléklet) 
 

Rogán László polgármester: A bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, 
támogatásra javasolta. Arról szól az előterjesztés, hogy a kötelező fenntartási 
időszaka lejárt ennek a rendszernek, és most lehetőségünk lenne a teljes 
elhagyására, de 2013-ig, ameddig az új központi rendszer nem áll fel, addig a 
kistérséggel karöltve javasoljuk a mostani fenntartását. Mindenképpen számítani 
lehet a 10,5 millió forint összeg csökkenésére, ami eddig éves szinten terhelte az 
önkormányzatunkat; ez információim szerint 8 millió forint körülire csökken le, 
de elképzelhető, hogy még nagyobb mérvű is lehet. Úgyhogy azt kérem tisztelt 
képviselőtársaimtól, hogy az új e-közigazgatási rendszer felállásáig ezt a 
rendszert tartsuk meg. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Most milyen modulok üzemelnek ebben a 
rendszerben? Mert úgy érzem, hogy a várakozásokat egyáltalán nem elégítette 
ki. 
 
Rogán László polgármester: A nagyobb települések élvezik ennek a 
rendszernek a hasznát, a kisebbek nem annyira. Budakalászon az iktatóprogram 
teljes egészében működik, az ingatlanvagyon-kataszter programot is használjuk, 
ami egész jól működik, és a honlapot is ezen a szerveren keresztül működtetjük. 



 6 

Lehetőségünk lenne most egy új rendszer megvásárlására, integrálására, 
betanítására, de ez mind-mind idő és pénz - lehet, hogy pár millió forintot 
lehetne vele spórolni, de ezt most senki nem látja -, ezért kértem, hogy a testület 
fogadja el, hogy a jelenlegi rendszer működését egy évvel hosszabbítsuk meg. 
Köszönöm szépen. 
Amennyiben több hozzászólás nincs, felolvasom a határozati javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, hogy erről szavazzunk. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

283/2011.(VIII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Budakalász Város Polgármesteri Hivatala 2012. évben is a 
DPÖTKT-n keresztül látja el az elektronikus közigazgatási rendszer 
működtetésének feladatait, úgy hogy a jelenlegi rendszer 
minimalizált, jelenlegi infrastruktúrával való működtetése mellett 
foglal állást. A működtetés költségeit – a DPÖTKT döntését 
követően – az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezni 
kell.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen 
határozatnak megfelelően képviselje az Önkormányzatot a 
DPÖTKT Társulási Tanácsában. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

2. Javaslat a 2011 Budakalász, Posta köz 7. szám alatt lévő, megüresedő 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 

208/2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva (2. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A bizottság megtárgyalta és támogatta ezt a 
napirendi pontot. Arról szól az előterjesztés, hogy a bérlő, akivel nemrég 
kötöttünk szerződést, visszaadta ezt a lakásbérleti jogviszonyt, és az 
önkormányzat továbbra is szociális bérlakásként kívánja az ingatlant 
hasznosítani. 
Akinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk. (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

284/2011.(VIII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Posta köz 7. 
szám alatti 28 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos 
komfortfokozatú önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények 
kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja a 
továbbiakban hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaságok külső szakértő bevonásával történő ellenőrzésének 
évenkénti napirendre tűzéséről szóló 231/2011.(VI.16.) Kt. határozat 
módosítására 
209 /2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva (3. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. 
Kérem, hogy a 231/2011. (VI.16.) számú határozatunkat vonjuk vissza, és új 
tartalommal hozzunk határozatot. 
Akinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

285/2011.(VIII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzésére évente 
külső szakértőt bíz meg és az éves beszámolóját ezen szakértő 
jelentésével együtt tűzi napirendjére. Ezen határozattal egyidejűleg 
a 231/2011.(VI.16.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Javaslat közbeszerzési szabályzat  

212 /2011.(VIII.18.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva (4. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Az Országgyűlés elfogadott egy új törvényt, 
amely a jelenleg hatályoshoz képest egyszerűbb szabályokat tartalmaz, 
próbáltuk ehhez igazítani a szabályzatunkat – erről szól ez a napirendi pont. A 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és támogatásra javasolta. 
Akinek hozzászólása van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) Mivel nem 
érkezett jelzés, felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

286/2011.(VIII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatát. Ezzel egyidejűleg Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2010.(I.26.) Kpvt. sz. 
határozata hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Ezzel a nyilvános napirendi pontok végéhez 
érkeztünk, innentől zárt ülésen folytatjuk a napirendi pontok tárgyalását. 
 

(A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkáját. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

A nyilvános ülés végének időpontja: 17 óra 50 perc.) 

 

 
K.m.f. 

 
 

Rogán László 
polgármester 

Nagy Zsolt 
aljegyző 

 


