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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 20/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 30-án (kedden) 17 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
289/2011. (VIII.30.) Kt. határozat 

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-3.3.3-11 
számú pályázaton való indulás 

290/2011. (VIII.30.) Kt. határozat 
Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-3.3.3-11 
számú pályázaton való indulás 

291/2011. (VIII.30.) Kt. határozat 
Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-3.3.3-11 
számú pályázaton való indulás 

292/2011. (VIII.30.) Kt. határozat 
A Kalász Suli Általános Iskola rendszerinformatikus álláshely engedélyezése 

293/2011. (VIII.30.) Kt. határozat 
Az általános iskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásának 
fenntartói jóváhagyása 

294/2011. (VIII.30.) Kt. határozat 
Az általános iskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásának 
fenntartói jóváhagyása 

 



 2 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 20/2011 Kt. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Képviselő-testület 2011. augusztus 30-án (kedden) 17 órakor 
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 
    Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi 
irodavezető 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport 
osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírt 

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-3.3.3-11 számú 

pályázaton való indulásra  

213/2011.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola általános iskolai 5-8. évfolyam 

szakfeladat helyen a rendszerinformatikus 0,25 álláshely bővítésének 

engedélyezésére 

 216/2011.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 Előterjesztő: Völgyes József intézményvezető 

 

3. Javaslat az általános iskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó 

tantárgyfelosztásának fenntartói jóváhagyására  

 217/2011.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat a BKÜ Kft. ügyvezetője bérének megállapítására (Zárt ülésen 

tárgyalandó) 

214/2011.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat a csatornahasználati díj megszüntetésére. (Zárt ülésen 

tárgyalandó) 

215/2011.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 



 4 

(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 25 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Nagy szeretettel köszöntöm tisztelt 
képviselőtársaimat, Budakalász lakosságát, a rendkívüli ülésünket megnyitom. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
A mai ülésre három nyilvános és két zárt napirendi pontot javasoltunk. A 
bizottsági ülés tükrében az 5. napirendi pontot visszavonom, majd a 
szerződéskötéskor szeretnénk erre visszatérni. 
Akinek a napirenddel kapcsolatban van hozzászólása, az kérem, jelezze. (Senki 
sem jelentkezik.) Hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a napirend 
elfogadásáról. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett a napirendet elfogadtuk. Köszönöm szépen. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1 Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírt 

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-3.3.3-11 számú 

pályázaton való indulásra  

213/2011.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (1. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A bizottság a képviselő-testületi ülést megelőzően 
nagyon hosszasan – és szerintem nagyon helyesen – vitázott erről a napirendi 
pontról. Arról van szó, hogy 52 millió forintra tudunk pályázni. Kérem, hogy ha 
a bizottsági tárgyaláson túl bárkinek hozzászólása van, az jelezze. 
 
Krunity Péter képviselő: A bizottság valóban nagyon hosszasan tárgyalta ezt a 
témát. Ami nagyon meglepő számomra, hogy szeptember 2-a a beadási határidő, 
ma 30-a van, most beszélünk róla, semmi konkrétumot nem lehet látni, csak 
annyit, hogy ezt meg kell pályázni. Azzal, hogy ezen indulni kell, maximálisan 
egyetértek, de nem tudom, hogyan akarunk elindulni, hiszen – Udvarhelyi úr 
szavaival élve – egy összekalapált terv alapján pályázunk, tehát ha össze van 
kalapálva, nem tudom, milyen sikerrel fogunk ezen részt venni. Ez az egyik 
dolog. 
A másik: Nógrádi úrnak volt egy észrevétele, amivel én is egyetértek; nem lett 
mellékelve az anyaghoz gazdasági számítás, tehát hogy kinek, milyen formában 
és hogyan kellene pályázni, az önkormányzat vagy a Kaláz Kft. Pályázzon erre 
az energiatakarékos megoldásra, ezt mindenképpen meg kellett volna vizsgálni, 
mert ebből nagyon sok minden kiderült volna. Nem tudom, milyen alapon és ki 
végezte ennek az anyagnak az előkészítését, de feltétlenül tartalmaznia kell egy 
gazdasági számítást, aminek alapján egy ilyen jellegű beruházást szeretnénk 
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megvalósítani, enélkül nem is lehet kiadni annak részéről, aki ezt „elkövette”, 
ugyanis ezzel lehet alátámasztani, hogy ez mennyire célszerű, illetve kinek 
milyen formában jó. 
A határidőre való tekintettel sok választás nincs, vagy megszavazza a testület, 
vagy nem, de ilyen jellegű témákat nem egy nappal előtte kellene a 
rendelkezésünkre bocsátani, ráadásul hiányos formában. 
 
Rogán László polgármester: Az „összekalapált” szó: persze nem tisztem 
Udvarhelyi úr szavait megmagyarázni, de valószínűleg nem úgy gondolta, hogy 
ez össze van dobálva. Lehet, hogy ezt a szót használta, azt nem vitatom, csak azt 
gondolom, Istvánnál – valamennyien ismerjük – az összekalapálás egy precíz, 
jól kimunkált anyagot jelent. A beadásra váró anyag természetesen tartalmazza 
azokat a számításokat – teljesen jól mondtad, Péter, be sem lehetne adni ezek 
nélkül –, amelyek azt mutatják ki, hogy amennyiben ezek a megújuló 
energiahordozókkal kapcsolatos beruházások megvalósulnak, akkor milyen 
energiafelhasználás-csökkenést fognak a későbbiekben jelenteni. A Kaláz Kft. 
rendelte meg és finanszírozta a projekt eddigi munkáit, az anyag tartalmazza 
azoknak a szakembereknek a megnyilvánulásait papíron rögzítve, amik 
kimutatják, hogy a meglévő energetikai rendszerekkel az egy főre vetített 
egységnyi energiafogyasztás mennyi, és mennyi lesz akkor, ha ezen a 
pályázaton sikerrel indulunk és nyerni fogunk.  
A másik: elmondtam a bizottsági ülésen is, hogy a Képviselő-testület körülbelül 
három hónappal ezelőtt döntött arról, hogy ezen a pályázaton indulni fogunk. Ez 
nem egy összekalapált, azonnal kitalált dolog. A szó jó értelmében azért 
„húzzuk” az időt, hogy keressük a megoldásokat, hogy melyik az a 
közintézménye Budakalásznak, amelyik által sikerrel beadható a pályázat, ezért 
gondoltunk erre. Itt nincs semmilyen elfuserált, összekalapált munka, nagyon 
régóta dolgozunk azon, hogy ez az anyag összeálljon. Bízunk benne, hogy 
nyerünk, de amennyiben nem nyerünk, úgy semmilyen változás nem történik, a 
Kaláz Kft. tulajdonában marad a Sportcsarnok, és a bérleti jogot sem veszi át az 
önkormányzat. Amennyiben nyerünk, akkor a bérleti jogról szóló szerződés 
hosszú távra megköttetik, és – nagyon helyesen mondta Varga Gábor pénzügyi 
bizottsági tagunk – a pénzügy dolga lesz kimunkálni azt, hogy az önkormányzat 
áfakörben vagy nem áfakörben az összeget itt tartsa. Nekem az a véleményem, 
hogy természetesen indulni kell a pályázaton – a testület meghozza a bölcs 
döntését. 
Amennyiben nincs több hozzászólás (Senki sem jelentkezik.), felolvasom a 
határozati javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
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289/2011.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy indulni kíván a „Megújuló energiahordozó-felhasználás 
növelése – KMOP-3.3.3-11 ” című pályázaton. A projekt célterülete 
a Budakalász, 1861/21 hrsz. létesített Sportcsarnok épülete. A 
Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum 
7.900.000,- forintot a Pályázati önrész keret terhére biztosítja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
aláírására, valamint beadására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

290/2011.(VIII.30.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a pályázat összeállításával és beadásával a 
Renesco Energiahatékonysági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 
(1102 Budapest, Liget utca 40. II/1., Képviselője: Juhász Sándor 
Péter – ügyvezető, Kozma Péter – ügyvezető) bízza meg, díjazásuk 
(kizárólag sikerdíj) az elnyert támogatási összeg 4 %-a, azaz 
maximum 2.097.545 Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázatírói szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

291/2011.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-
3.3.3-11 ” című pályázaton való indulás előfeltételeként 10 évre 
szóló, kétszer öt évvel meghosszabbítható bérleti szerződést köt a 
Kaláz Kft.-vel, mint a Sportcsarnok tulajdonosával. A bérleti 
szerződés alapján Budakalász Város Önkormányzata vállalja a 
határozat mellékletét képező, megismert bérleti szerződésben 
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rögzített valamennyi kötelmet. A Képviselő-testület úgy határoz, 
hogy a Sportcsarnok bérbevételének költségvetési fedezetének 
alakulását a költségvetési koncepcióban szerepeltetni kell, 
Budakalász Város Önkormányzata 2012. évi átmeneti 
költségvetéséről szóló rendeletben tervezni kell. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megismert 
formában történő aláírására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

2. Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola általános iskolai 5-8. évfolyam 

szakfeladat helyen a rendszerinformatikus 0,25 álláshely bővítésének 

engedélyezésére 

 216/2011.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (2. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Völgyes igazgató úr készítette ezt az 
előterjesztést. Amennyiben elfogadja a határozati javaslatot a Képviselő-testület, 
ez most nem jár anyagi ráfordítással. 
A bizottság által tett módosítást befogadom, ezzel együtt fogom feltenni a 
határozati javaslatot szavazásra. Akinek hozzászólása van, az kérem, tegye meg. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

292/2011.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli 
Általános Iskola engedélyezett technikai dolgozói álláshelyeinek 
számát 10 főről, 10,25 főre, így az iskola engedélyezett 
álláshelyeinek számát 44,75-ről 45-re emeli. Ennek 2011. évre 
vonatkozó, járulékokkal és cafetériával együttszámított költsége 
többletköltsége nincs. 
A Képviselő-testület szükségesnek tartja rögzíteni, hogy az 
intézményvezető köteles a szükséges intézkedést megtenni arra 
vonatkozóan, hogy bérköltségnövekmény ne történjen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési 
rendelet módosítása kapcsán vezesse át a létszámra vonatkozó 
változást. 
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Határidő: 2011.szeptember 01. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
3. Javaslat az általános iskolák 2011/2012. tanévre vonatkozó 

tantárgyfelosztásának fenntartói jóváhagyására  

 217/2011.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (3. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Villám Zsuzsát kérem, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Villám Zsuzsa előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az iskolák 
tantárgyfelosztása az egyik legfontosabb alapdokumentum, amely pedagógiai, 
szakmai, munkaügyi szempontból meghatározza a pedagógusok 
foglalkoztatását, a kötelező órák számát, illetve a kiadható órakeretet. 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a napirendet. A 
tantárgyfelosztás mind a közoktatási törvénynek és a hozzá tartozó rendeletnek, 
mind a helyi programban foglalt tantervnek megfelelően szabályozott, így a 
fenntartói jóváhagyásának akadálya nincsen, ezzel válik véglegessé. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? (Nincs.) 
Felolvasom a határozati javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

293/2011.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli 
Általános Iskola 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozó, a 
tantestület által 2011. augusztus 30-án elfogadott 
tantárgyfelosztását jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: polgármester és az intézményvezetők 

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

294/2011.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Általános Iskola 2011/2012. tanév I. félévére 
vonatkozó, a tantestület által 2011. augusztus 30-án elfogadott 
tantárgyfelosztását jóváhagyja. 
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Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: polgármester és az intézményvezetők 

 
Rogán László polgármester: A nyílt napirendi pontok végére érkeztünk, 
elbúcsúzunk a televíziónézőktől, vendégeinktől, Budakalász lakosságától, a 
Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 18 óra 40 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 

 

 


