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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 21/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 5-én (hétfőn) 18 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
296/2011. (IX.05.) Kt. határozat 

Átcsoportosítási javaslat útépítések fedezetének megteremtésére  

297/2011. (IX.05.) Kt. határozat 
      Átcsoportosítási javaslat útépítések fedezetének megteremtésére 

298/2011. (IX.05.) Kt. határozat 
Átcsoportosítási javaslat útépítések fedezetének megteremtésére 

299/2011. (IX.05.) Kt. határozat 
Átcsoportosítási javaslat útépítések fedezetének megteremtésére  

25/2011.(IX.06.) Önk. rendelet: 
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló 39/2008. 
(XI.03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.  
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 21/2011 Kt. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 5-én (hétfőn) 18 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 
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. Átcsoportosítási javaslat útépítések fedezetének megteremtésére  

218/2011.(IX.05.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a Kós Károly ÁMK intézményvezetőjének lemondása miatt 

szükséges intézkedések megtételére (Zárt ülésen tárgyalandó) 

219/2011.(IX.05..) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 25 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a 
televíziónézőket és a budakalászi lakosokat. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 
A mai napra két napirendi pontot küldtünk ki, egy nyílt és egy zárt napirendi 
pontot szeretnénk megtárgyalni. Akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele 
van, az kérem, jelezze. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a napirend 
elfogadásáról fogunk szavazni. (Szavazás.) 9 egyhangú igen szavazattal 
elfogadtuk a napirendet. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1 Átcsoportosítási javaslat útépítések fedezetének megteremtésére  

218/2011.(IX.05.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (1. sz. melléklet) 
Rogán László polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalt napirendi pontot 
terjesztettük a tisztelt Képviselő-testület elé. A napirendi pont indokoltságát 
jelzi, hogy amennyiben a Képviselő-testület meghozza a rendeletét és elfogadja 
a határozati javaslatokat a mai napon, úgy van mód az idén utakat építeni. 
Az előterjesztés tartalmazza azokat az átcsoportosításokat, amelyek lehetővé 
teszik az útépítés feltételeinek megteremtését. Az átcsoportosítások nem azt 
jelentik, hogy ezek a sorok teljesen kiürülnek, mindegyik soron marad még 
pénzünk: a biztonságtechnikai kiadások során, a közvilágítások során, a 
gáthelyreállítás során és az intézményi beruházási tartalék során is. Az évből 
eltelt már majdnem kilenc hónap, látjuk, hogy nagyjából hogyan tudunk 
gazdálkodni ezekkel a sorokkal, így lehetőség nyílik arra, hogy az idén el 
tudjunk kezdeni három utca megépítését. A jelenlegi útépítési rendeletünk nem 
teszi lehetővé, hogy utakat építsünk ilyen formában, de amennyiben elfogadjuk 
az előttünk levő rendeletalkotási javaslatot, akkor ez az idén megvalósulhat. 
Az útépítések papírmunkái megkezdődtek, és amennyiben a Képviselő-testület 
meghozza ma a döntését, a háttérmunkálatok azonnal megindulnak és a 
közbeszerzés kiírásra kerül. 
 
Németh Antal képviselő: A jelenleg érvényes rendeletünk nem igazán segíti a 
település fejlesztését. Az egyik kötelem az, hogy pályáztatnunk kell, amihez 
tervekre van szükség, a másik a tulajdonosi hozzájárulás. A mostani megoldás 
keresztülvághatja a gordiuszi csomót, a gond ott van, hogy a Helyi Építési 
Szabályzat módosításának legrövidebb határideje 90 nap, így ebben az évben 
már nem igazán lesz mód arra, hogy pályázatot írjunk ki és az érdemi munka 
elkezdődjön. Ettől függetlenül, ha ennek nincsenek egyéb más hatósági vagy 
rendeletalkotási gondjai, akkor támogatom, hogy helyezzük hatályon kívül a 
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régi rendeletet. Mindig probléma volt annak a fajta tulajdonosi hozzájárulásnak 
a beszedése, amelyik csak leszűkített körben határozta meg a fizetési 
feltételrendszert. A HÉSZ módosítására megkapja 500.000 forint keretösszegig 
a megbízást valaki, és miután elkészíti, a testület elé kerül. Ennek a határidejét 
érzem olyannak, hogy ebben az évben nem nagyon tudjuk megvalósítani az 
útépítést, ez az aggályom. 
 
Rogán László polgármester: Mi is ettől féltünk, ezért kértük meg az 
állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Kérem jegyző asszonyt, ismertesse az 
állásfoglalást, hogy miért nem korlátoz be bennünket a HÉSZ elfogadása olyan 
szempontból, hogy ne tudnánk megkezdeni az útépítést. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: A mostani variációnál, amit kidolgoztunk, egyetlenegy 
szempont volt: hogy az idei útépítések teljesülésbe menjenek. Az eddigi 
útépítési rendeletünk arról szólt, hogy kétharmados részvétel, utána kötelezés, és 
előre kell a lakosságnak az önkormányzat számlájára befizetni a hozzájárulását. 
A mostani pedig arról szól, hogy megépült a mű, az út, tehát elkészült valami, és 
utólag – nem kell rendeletet alkotni –, egyedi hatósági határozattal a Képviselő-
testület kötelezi az útépítésben érdekelteket a fizetésre. 
 
Massányi Katalin szerint a HÉSZ módosítása lehetséges, hogy saját hatáskörben 
megoldható, tehát az az 500.000 forint költség, amit beépítettünk, egy biztonsági 
tartalék, mert lehet, hogy jóval olcsóbban és jóval rövidebb idő alatt meg tudja 
csinálni. Amit Németh Antal képviselő úr mondott, a legrosszabb esetben három 
hónap múlva lehet a HÉSZ-t elfogadni és azt követően a rendeletet megalkotni, 
ellenben ez nem gátolja meg azt, hogy fedezetet teremtsünk most, kijelöljük, 
mely utakat akarjuk megépíteni és meg tudjuk indítani a közbeszerzést, mert 
hiszen a lényeg az, hogy már elkészült út esetében vetjük ki ezt a hozzájárulást. 
Semmi nem jelent akadályt a kivetésre, de a kivetésről szóló egyedi hatósági 
határozatot csak akkor tudja a Képviselő-testület meghozni, ha elfogadta a 
HÉSZ-t, tehát való igaz, hogy körülbelül ez év végéig kerül erre a sor. 
 
 
Rogán László polgármester: Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e még 
hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, úgy felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

25/2011.(IX.06.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
25/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendeletét a többször módosított, 
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az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló 39/2008. 
(XI.03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.  

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
Rogán László polgármester: A határozati javaslatok következnek: (Felolvassa 
a határozati javaslatokat.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

296/2011. (IX.05.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2011. évben a költségvetési rendeletében út- és járdaépítésekre 
biztosított összegből az alábbi utakat építi meg: 

1. Pacsirta u. (teljes hosszában) 
2. Attila u. (Szent László-Széchenyi között) 
3. József Attila köz (teljes hosszában) 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezt a döntést a 
költségvetési rendelet következő módosítása során vezesse át a 
rendeleten. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az építési beruházás 
megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása, illetve a 

közbeszerzési eljárás megindítására azonnal 

 
 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

297/2011. (IX.05.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 
10/2011. (III.7.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet II./14. 
sorában szereplő Út- és járdaépítések sorára átcsoportosítja az alábbi 
összegeket: 
3. sz. melléklet 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő 
tevékenységek szakfeladatról 2.000 eFt-ot; 
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5. sz. melléklet II./3. Biztonságtechnikai kiadások soráról 1.000 eFt-
ot; 
5. sz. melléklet II./4. Közvilágítás soráról 5.000 eFt-ot; 
5. sz. melléklet II./15.Csatornaberuházások soráról 4.000 eFt-ot 
5. sz. melléklet II./19. Gát helyreállítás tervezése soráról 2.000 eFt-ot 
7. sz. melléklet II./2. Intézményi beruházási tartalék soráról 10.000 
eFt-ot, azaz összesen 24.000 eFt-ot. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítást 
a költségvetés következő módosítása során vezesse át a rendeleten. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

 
 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

298/2011. (IX.05.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
módosítani kívánja a Helyi Építési Szabályzatot a településrendezési 
feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 
vonatkozásában, tehát az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás 
szabályozását kívánja beépíteni a Helyi Építési Szabályzatba. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat ez 
irányú módosítása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. A 
Képviselő-testület maximum 500.000 Ft fedezetet biztosít a Helyi 
Építési Szabályzat költségeire. A fedezetet a 2011. évi 
költségvetésében az „Igazgatási szakfeladat egyéb üzemeltetés keret” 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

299/2011. (IX.05.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek 
és elengedhetetlennek tartja a jövőben is, hogy amennyiben útépítési 
beruházást kíván megvalósítani, úgy kikéri a beruházással érintett 
ingatlanok tulajdonosainak véleményét az építéssel kapcsolatban, 



 8 

illetve a fizetési hajlandóságról. Természetesen amennyiben 
vagyonvédelem, balesetbiztonság indokolja, úgy egyedi döntést hoz. 
A Képviselő-testület a HÉSZ módosítását követően határoz az 
útépítési hozzájárulás megfizetéséről és feltételrendszeréről. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: A mostani döntéseink lehetővé teszik azt, hogy 
Budakalászon azok a lakótársaink is aszfalttal borított utcát kapjanak még az 
idén, akik idáig ezt nélkülözni voltak kénytelenek. 
A nyilvános ülést ezennel bezárom, 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 

 

 


