
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 24/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-én (csütörtökön) 17.00 órakor 
megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

  
26/2011.( IX.29. ) Önkormányzati rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 2. sz. 
módosításáról 

305/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Város Önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

306/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Nyitnikék Óvoda Alapító okiratának módosítása 

307/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Telepi Óvoda Alapító okiratának módosítása 

308/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Kalász Suli Általános Iskola alapító okiratának módosítása 

309/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Szentistvántelepi Iskola alapító okiratának módosítása 

310/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Tájékoztató a Bölcsőde  2011/2012. nevelési év indításáról  

311/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Tájékoztató a Nyitnikék Óvoda  2011/2012. nevelési év indításáról  

312/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Tájékoztató a Telepi Óvoda  2011/2012. nevelési év indításáról  

313/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Tájékoztató a Szentistvántelepi Iskola  2011/2012. tanév indításáról  

314/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Tájékoztató a Kalász Suli Általános Iskola  2011/2012. tanév indításáról  

315/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Tájékoztató a Kós Károly Általános Művelődési Központ Kalász Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanév indításáról  

316/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
A hajléktalanok nappali melegedője és éjjeli menedékhelye szakmai 
beszámolója 

27/2011.(IX.30.) Önkormányzati rendelet 
A szociális ellátásokról szóló 2/2002.(II.11.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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28/2011.(IX.30.) Önkormányzati rendelet 
A Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

317/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Önkormányzati bértelkek hasznosítása 

318/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
A Vasút sor 38. szám alatt lévő, megüresedett önkormányzati bérlakás 
hasznosítása 

319/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
A Budai út 35. szám alatt lévő, megüresedő önkormányzati bérlakás 
hasznosítása 

320/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
A Pest Megyei Könyvtár támogatása 

321/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Bursa Hungarica 2012. évi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

323/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Közoktatási intézmények ellenőrzésére vonatkozó „2011-2015. évi Ellenőrzési 
terv” elfogadására 

324/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

325/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
2011. június, július és augusztus hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 

326/2011.(IX.29.) Kt. határozat 
A Csodabogár Bölcsődével kötött ellátási szerződés teljesüléséről szóló 
beszámoló 

327/2011.(IX.29.) Kt. határozat  
Tájékoztató a 2011. évi nyári napközis foglalkozások lebonyolításáról  

328/2011.(IX.29.) Kt. határozat  
A 2011.évi  nyári napközis foglalkozások pénzügyi ügyintézőinek 
javadalmazása 

329/2011.(IX.29.) Kt. határozat  
Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 24/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-én (csütörtökön) 17.00 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 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Hegyvári János műszaki irodavezető 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Homor István beruházási osztályvezető 
Fehrváriné Básits Margit, a Telepi óvoda vezetője 
Kernreiter Pétrné, a Nyitnikék óvoda vezetője 
Völgyes József, a Kalász Suli igazgatója 
Kovács Kristóf, a Szentistvántelepi iskola igazgatója 
Kiss Kálmánné bölcsődevezető 
Szita Károly könyvvizsgáló 
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 
 
Napirendi javaslat: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 2. sz. 

módosítására 
227/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalja:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 2/2002.(II.11.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására 
228/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
   Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására 
240/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Budakalász Város Önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
230/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat az önkormányzati bértelkek hasznosítására 
232/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat a 2011 Budakalász, Vasút sor 38. szám alatt lévő, megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
231/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a 2011 Budakalász, Budai út 35. szám alatt lévő, megüresedő 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
244/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat a szentendrei Pest Megyei Könyvtár 2011. évi működési költségeinek 
támogatására 
224/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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9. Javaslat a 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra 
236/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények ellenőrzésére 
vonatkozó „2011-2015. évi Ellenőrzési terv” elfogadására 
225/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat a budakalászi nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának 
módosítására 
206/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

12. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
237/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat a 2011. június, július és augusztus hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására. 
242/2011.(IX.29.) számú előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  
 

14. Javaslat a hajléktalanok nappali melegedője és éjjeli menedékhelye szakmai 
beszámolójának elfogadására 
229/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

15. Javaslat a Csodabogár Bölcsődével kötött ellátási szerződés teljesüléséről szóló 
beszámoló elfogadására 
222/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
16. Tájékoztató a gyermekvédelmi és a közoktatási intézmények 2011/2012. nevelési- 

és tanév indításáról  
221/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

17. Tájékoztató a 2011. évi nyári napközis foglalkozások lebonyolításáról  
223/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

18. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
238/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Zárt napirendi pontok: 
 
19. Javaslat a 2011. évi „Innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása a 

közoktatásban” önkormányzat által meghirdetett pályázatra beérkezett kérelmek 
elbírálására (Zárt ülésen tárgyalható) 
226/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

20. Javaslat a 2011 Budakalász, Budai út 35. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás 
bérlőkijelölésére (Zárt ülésen tárgyalható) 
243/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő:  Tolonics István NJB elnök 

 
21. Javaslat a Budakalászi Klenity dűlő 0178/142 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 

(Zárt ülésen tárgyalható) 
233/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
22. Javaslat a Budakalászi Klenity dűlö 0178/69 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására (Zárt 

ülésen tárgyalható) 
234/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
23. Javaslat a budakalászi 4121/21 hrsz.-ú ingatlan vételárának módosítására (Zárt 

ülésen tárgyalható) 
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235/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
24. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

239/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést 17.10-kor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
a mai ülésre 24 napirendi pont lett meghirdetve. Javasolja, hogy az 1. és 4. napirendet 
tárgyalja egymás után a testület.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Javaslom, ahol az intézményvezetők érintettek, próbáljuk 
meg előrevenni. Konkrétan a 11. és 16. napirendi pontokat.  
 
Tolonics István képviselő: Vendégeink vannak a Nappali melegedőből is, ezt is 
javaslom előre venni.  
 
Rogán László polgármester összegzi az elhangzott javaslatok alapján a sorrendet. 
Kéri, hogy erről szavazzanak a képviselők.  
 
A Képviselő-testület a módosított napirendet 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta.   
 
Napirend előtti polgármesteri tájékoztató: 
 
Rogán László polgármester:  
 A nyár folyamán jártunk Turi Attilával és az alpolgármester úrral Devecserben.  
 Beadtuk a megújuló energiapályázatot a Sportcsarnokra. 
 Augusztus 19-én a Telepi Iskolát kifestettük.  
 Folyamatosan egyeztettünk a szennyvíztisztító ügyében a szegedi céggel. 
 Folyamatosan zajlottak az állampolgársági eskütételek. Október 23-án Ada 

alpolgármesterét és családját fogjuk honosítani. 
 többször jártunk a Parlamentben az útépítések meggyorsítása miatt.  
 Az út tervei elkészültek, az összes. 
 Átadtuk a Mályva utcai parkolót – bízom benne, hogy a használók megelégedésére. 
 Megkezdődtek a Szegfű utcai járdaépítés munkálatai, egy nagyobb szakaszt már 

átadtunk belőle 
 Szegély utca, Meredek utca közös összefogással elkészült.  
 Folyamatosan történnek az árok- és pataktisztítások.  



8 / 31 
 

 Befalaztuk a Kálvária utcánál azt a pincét, ahol évek óta egy hajléktalan élt. Folyik 
a terület megtisztítása. 

 Sikeres városnapokat tartottunk. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki segített 
ezt a rendezvényt lebonyolítani. Adáról voltak vendégeink, akik igen jól érezték 
magukat. 

 Hétvégén volt a Tour de Kalász 
 Holnap várható egy nagyobb csoport Kahl-ból. Köszönöm a testvérkapcsolatok 

egyesületének munkáját, valamint azokét, akik vendégeket fogadnak.  
 A tanév beindult – ezzel kapcsolatban ma napirendünk is lesz.  
 
 
Napirendek megtárgyalása 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 2. sz. 

módosítására 
227/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (1. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester ismerteti a 
rendeletalkotási javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

26/2011.(IX.29.) Önkormányzati rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 10/2011.(III.7.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 26/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletét. 

 
 

 
2. Budakalász Város Önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

230/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (2. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Felkéri szita urat – az 
önkormányzat könyvvizsgálóját – hogy egy pár mondatot mondjon az előterjesztéshez. 
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Mányai Zoltán képviselő megérkezett.  
A Képviselőtestület 10 fővel folytatja munkáját. 

 
Szita Károly könyvvizsgáló: Felülvizsgáltuk a tájékoztatót, ehhez írásban 
elkészítettük könyvvizsgálói jelentésünket. A beszámoló az I. féléves adatokat 
tartalmazza, június 30-i zárónappal.  
A tájékoztató a jogszabályi előírásoknak megfelel. Számszaki és szöveges részből áll. 
A tájékoztatót az Önkormányzat polgármestere határidőben előterjesztette, illetve a 
beszámolót az Államkincstárnak megküldték.  
A költségvetés iménti módosítása már beépült a tájékoztatóba.  
Az adóbevételek teljesítése az időarányos 50 %-ot meghaladta, az iparűzési adó 38 %-
os volt, de mostanra már elmaradás nem tapasztalható.  
A működési bevételek meghaladták a működési kiadásokat. A működési költségvetés 
lényegében egyensúlyban van. 
Összességében azt mondhatjuk el, hogy a gazdálkodás I. félévi tájékoztatója 
tárgyalható és elfogadható. 
 
Rogán László polgármester: A bevételeink jól alakultak, éppen most jelezték a 
kollégák, hogy 130 mFt-ot lekötöttünk. 
Adóbevételeink pozitívan folynak be. De hosszútávon gondolkodnunk kell, hogy az 
adórendeletünket hogyan kellene átalakítanunk.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  Rogán László polgármester ismerteti a határozati 
javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

305/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
3. Javaslat a budakalászi nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának 

módosítására 
206/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (3. sz. melléklet) 
Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:   Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester felkéri Villám Zsuzsanna osztályvezetőt, hogy ismertese 
az előterjesztést. 
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Villám Zsuzsanna oktatási-, kulturális és sport osztályvezető ismerteti az 
előterjesztést, valamint a bizottsági állásfoglalásokat. Kéri a beterjesztett határozati 
javaslatok elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester ismerteti a határozati 
javaslatokat. 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

306/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező Nyitnikék Óvoda alapító okiratának - a sajátos 
nevelési igényű gyermekek meghatározásának jogszabályi változásából és 
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény („saláta tv.”) hatályon kívül helyezéséből eredő -  
módosítását elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítások alapító 
okiraton való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat 
aláírására, és annak a Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére.  
A módosított alapító okirat a Törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
 
Határidő: 2011. október 10. (MÁK és KIR) 
Felelős: polgármester és intézményvezetők 

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

307/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező Telepi Óvoda alapító okiratának - a sajátos nevelési 
igényű gyermekek meghatározásának jogszabályi változásából és a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény („saláta tv.”) hatályon kívül helyezéséből eredő - módosítását 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítások alapító 
okiraton való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat 
aláírására, és annak a Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére.  
A módosított alapító okirat a Törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
 
Határidő: 2011. október 10. (MÁK és KIR) 
Felelős: polgármester és intézményvezetők 
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A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

308/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező Kalász Suli Általános Iskola alapító okiratának - a 
sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározásának jogszabályi 
változásából és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény („saláta tv.”) hatályon kívül helyezéséből 
eredő - módosítását elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítások alapító 
okiraton való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat 
aláírására, és annak a Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére.  
A módosított alapító okirat a Törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
 
Határidő: 2011. október 10. (MÁK és KIR) 
Felelős: polgármester és intézményvezetők 

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

309/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező Szentistvántelepi Általános Iskola alapító okiratának 
- a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározásának jogszabályi 
változásából és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény („saláta tv.”) hatályon kívül helyezéséből 
eredő -  módosítását elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítások alapító 
okiraton való átvezetésére, az egységes szerkezetű alapító okirat 
aláírására, és annak a Magyar Államkincstárhoz történő megküldésére.  
A módosított alapító okirat a Törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
 
Határidő: 2011. október 10. (MÁK és KIR) 
Felelős: polgármester és intézményvezetők 

 
 
 
4. Tájékoztató a gyermekvédelmi és a közoktatási intézmények 2011/2012. nevelési- 

és tanév indításáról  
221/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (4. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester felkéri Villám Zsuzsanna osztályvezetőt, hogy ismertese 
az előterjesztést. 
 
Villám Zsuzsanna oktatási-, kulturális és sport osztályvezető ismerteti az 
előterjesztést, valamint a bizottsági állásfoglalásokat. Kéri a beterjesztett határozati 
javaslatok elfogadását.  
 
Kaltner Károly képviselő: A Szalonka utcai milyen kihasználtsággal működik? 
 
Villám Zsuzsanna: Az alapító okirat szerint 5 csoport működhet. Az elmúlt évben 3 
csoporttal indult, most + két csoporttal indult, és év végére fog teljesen felöltődni a 
létszám. Sok az ún. évközi gyerek, aki év közben tölti be a harmadik életévét. 
 
Rogán László polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 

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

310/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 
Bölcsőde 2011/2012. gondozási év indításáról szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 

 
Határidő:  azonnal a kiértesítésre 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 

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

311/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Nyitnikék 
Óvoda 2011/2012. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 
 
Határidő:  azonnal a kiértesítésre 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 

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

312/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Telepi Óvoda 
2011/2012. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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Határidő:  azonnal a kiértesítésre 
Felelős:  Rogán László polgármester 

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

313/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a  
Szentistvántelepi Általános Iskola 2011/2012. tanév indításáról szóló 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 
Határidő:  azonnal a kiértesítésre 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 

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

314/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Kalász Suli 
Általános Iskola 2011/2012. tanév indításáról szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 

 
Határidő:  azonnal a kiértesítésre 
Felelős:  Rogán László polgármester 

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

315/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Kós Károly 
Általános Művelődési Központ Kalász Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2011/2012. tanév indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 

 
Határidő:  azonnal a kiértesítésre 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 

5. Javaslat a hajléktalanok nappali melegedője és éjjeli menedékhelye szakmai 
beszámolójának elfogadására 
229/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (5. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a Népjóléti 
Bizottság állásfoglalását. 
 
Tolonics István képviselő: A tavasszal kihelyezett ülést tartott a Bizottság a 
melegedőben, és igen kulturált, rendezett körülményeket talált.  
Személyes tapasztalat alapján elmondhatom, hogy ingen kulturáltan, segítőkészen 
fogadják az oda fordulókat. 
 
Rogán László polgármester ismerteti a határozati javaslatot. A képviselőtestület 10 
egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

316/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Budakalász Szociális Központ 
Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő Szakmai beszámolóját, mely a 
határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
6. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 2/2002.(II.11.) számú önkormányzati rendelet 

módosítására 
228/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (6. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
   Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Kérdés, hozzászólás nem 
volt. Ezt követően a Polgármester úr ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

27/2011.( IX.30.) Önkormányzati rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
27/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról 
szóló 2/2002.(II.11.) rendelet módosításáról. 
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7. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására 

240/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (7. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

Németh Antal képviselő: A jelenleg érvényes HÉSZ-ünk 2002-ben készült, melyet a 
testület 2005-ben módosított. Minden műszaki emberben felmerül, hogy az ilyen 
jellegű feladatokat 5 évente célszerű felülvizsgálni. Az elmúlt évben a módosításra 
nem került sor annak ellenére, hogy a Főépítész Asszony előkészítette. A jelenlegi 
módosításra egy szó miatt kerül sor. 
Eltelt egy esztendő, és nem tudok róla, hogy a HÉSZ felülvizsgálatával kapcsolatban 
hogy áll az önkormányzat. Szerintem több olyan bekezdés van a HÉSZ-ben, amit ki 
kellene venni. 
 
Rogán László polgármester: Az elmúlt egy esztendő sok mindenre elég volt, de erre 
nem.  
A múlt héten is volt egyeztetés a Görögkeleti egyházzal a Lenfonó-projekt 
tekintetében. 
De ezt meg kell, hogy előzze a Település Szerkezeti Terv. 
A Budapesti Agglomerációs Terv is változott. Amennyiben a TSZT-t újra kezdenénk 
terveztetni, akkor esetleg a BAT változásait is figyelembe kell venni. Így most még 
csak a régi BAT vonatkozik ránk.  
A TSZT előkészítése, pályáztatása, tervező kiválasztása megtörténik, utána a HÉSZ 
következik.  
Nem kerülhető el egy komplex HÉSZ elkészítése a város számára. 

 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Több terület tulajdonosával folytatunk 
egyeztetéseket, ennek kapcsán elképzelhető, hogy a Lupa szigeti út melletti területek 
beépítése is változhat, és lehetséges a Lenfonó terület változtatása is. Ezért felesleges 
most egyéb változtatásokat eszközölni. 
 
Rogán László polgármester ismerteti a rendeletalkotási javaslatot, valamint a 
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi bizottság ülésén elfogadott 
módosítást. Kéri, hogy erről szavazzon a testület. 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

28/2011.( IX.30.) Önkormányzati rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
28/2011.( .) önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 14/2005. (VII.20.) rendelet módosításáról  
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8. Javaslat az önkormányzati bértelkek hasznosítására 

232/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (8. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

Orosz György gazdasági irodavezető röviden ismerteti az előzményeket.  
 
Németh Antal képviselő: Vannak-e szabad ingatlanok, amiket nem tudtunk bérbe 
adni? 
 
Orosz György irodavezető: A %-os arányt nem tudom megmondani, de a 
használható telkeink mind bérbe vannak adva.  
Folyamatosan hirdetjük a bérelhető telkeket. Akit érdekelt, annak meg is mutattuk. 2-3 
bérlővel kötöttünk új szerződést, de jelentős igény nem mutatkozik a telkek bérlésére.  
 
A Képviselőtestület 10 egyhangú szavazattal hozzájárul, hogy Horváth Mihály bérlő 
szóljon a saját ügyében. 
 
Horváth Mihály: 25 éve bérelek egy telket. Az akkori tanáccsal 10 évre kötöttem 
szerződést. Abban a szerződésben térítési kötelezettség is volt. 
Jött a rendszerváltás. Az önkormányzat önkényes diktátumú szerződést kötött, 
melyben a hivatalnak kötelezettsége nem szerepel benne. Azóta 5 évre kötnek 
szerződést, amihez én írtam véleményeltérési nyilatkozatot. 
Két éve bejelentettem, hogy a vihar megbontotta az általam készített tetőt, amit azért 
csináltam, hogy az épületet megvédjem.  
Két telet úgy húzott ki az építmény, hogy ma már csak ledózerolni lehet. Volt kint 
valaki, aki azzal volt elfoglalva, hogy görbe a támfal. Persze, hogy görbe, hiszen az 
egy meddőhányó. 
Én azért tettem rendbe, mert ígérvény volt, hogy megvehetem. De közbe jött a 
rendszerváltás. 
Orosz úrnak két éve bejelentettem, hogy megrongálódott a tető, de semmi nem történt.  
Idén ott ment tönkre minden, mert nem tudtam, hogy mi lesz a sorsa.  
Azt mondták, hogy az egy védett épület. Én hajlandó vagyok a telket átadni bárkinek, 
amennyiben az értéknövelő munkámat megfizetik. Ez kb. 3 mFt körül van.  
Polgármester úr azt mondta, hogy a testület elé terjeszti a visszavásárlást.  
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Valóban többen jártunk a Horváth úrnál. a 
probléma az, hogy a Horváth úr nem igazán érti a tulajdonjog és a bérleti jog közötti 
különbséget. 
Az önkormányzat azonos szerződési feltételekkel köt mindenkivel szerződést. Horváth 
úr véleményeltérési nyilatkozatot tett, amely az önkormányzatnak hátrányos. Egy ilyen 
szerződés aláírása nem érdeke az önkormányzatnak. 
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A bérleti szerződések tartalmazzák azt is, hogy a szerződés lejártakor az építményt le 
kell bontani, illetve kártérítési igényt nem támaszthat.  
Jogi helyzet az, hogy mivel a bérleti szerződés lejárt, újat Horváth úr nem akart kötni, 
tehát Horváth úrnak jelenleg semmilyen státusza nincs az ingatlannal kapcsolatban. 
 
Horváth Mihály: A szerződésmódosításhoz két feltétel szükséges. A felek közös 
megegyezése vagy a bíróság. Velem senki nem egyeztetett. Meg sem hallgattak, 
leveleimre nem válaszoltak. 
Ezt a szerződést én mindig kifogásoltam, de erre soha nem kaptam választ.  
 
Rogán László polgármester: Valóban megígértem, hogy a testület elé terjesztem 
majd az ügyét, de ez a napirend nem erről az egy ingatlanról szól, hanem 
általánosságban a bértelkekről. 
 
Horváth Mihály: Ön aláírásával vállalta ennek a rendbe hozását. Ha sürgős válasz 
nem történik, bíróságra megyek. 
 
Rogán László polgármester kéri, hogy térjenek vissza az eredeti napirendhez. 
Ismerteti a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:  
 

317/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő bértelkekre kötött bérleti szerződéseket további egy 
évvel, azaz 2011. november 1-jétől 2012. október 31-éig meghosszabbítja 
azon bérlők esetében, akik a bérleti szerződésben előírt feltételeket 
maradéktalanul teljesítették.  
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a bérleti időtartam tekintetében a 
szerződések módosítására, valamint az üres bértelkek pályázati úton 
történő meghirdetésére a bértelkek hasznosításáról szóló önkormányzati 
rendelet szabályainak megfelelően. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
9. Javaslat a 2011 Budakalász, Vasút sor 38. szám alatt lévő, megüresedett 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 
231/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (9. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. 
 
Tolonics István tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Népjóléti Bizottság 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Rogán László polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
318/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Vasút sor 38. szám alatti 53 m2 
alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú önkormányzati 
bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) 
bérlakásként kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
10. Javaslat a 2011 Budakalász, Budai út 35. szám alatt lévő, megüresedő 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 
244/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (10. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a Népjóléti bizottság szintén támogatja a határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselőtestület 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

319/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Budai út 35. szám alatti 53 m2 
alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú önkormányzati 
bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) 
bérlakásként kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
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11. Javaslat a szentendrei Pest Megyei Könyvtár 2011. évi működési költségeinek 
támogatására 
224/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (11. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Itt éves viszonylatban kb. 15 mFt-ról lenne szó, hogy 
támogassuk a működést, de ez nekünk nem feladatunk. Ez egy gesztus, hogy most 
800.000,-Ft-tal támogatjuk. 
 
Krunity Péter képviselő: Csatlakozom Nógrádi Zoltán képviselőtársamhoz. Ez a 
könyvtár a megye könyvtára, nem Szentendréé, nem Budakalászé, nem a kistérségé. 
Egy megyei szintű problémát városokra lőcsölni, nem szerencsés. Részemről nem 
javaslom. 
 
Rogán László polgármester: Mint ahogy a határozati javaslatban is szerepel, egyszeri 
támogatásról van szó. Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, szavazzunk az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
A Képviselőtestület 7 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
320/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrén 
található, a Pest Megyei Közgyűlés által fenntartott Pest Megyei Könyvtár 
2011. évi működési kiadásainak támogatásához egyszeri 800.000 Ft 
összeg folyósításával hozzájárul, amelyet a 2011. évi önkormányzati 
költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben található, „Működési tartalék – 
nyári napközi” keret terhére biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a működési támogatás folyósítása érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
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12. Javaslat a 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra 
236/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (12. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester felkérésére Villám Zsuzsanna, az oktatási-, kulturális és 
port osztály vezetője ismerteti az előzményeket, valamint a bizottság állásfoglalását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

321/2011.(IX.29.) KT határozat 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásával 
csatlakozik a 2012. évi ösztöndíjrendszerhez, s felhatalmazza a 
Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a pályázati eljárás 
lefolytatására. 

  
 A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait 

az alábbiakban határozza meg: 
 

A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – 
esetlegesen, szükség szerint környezettanulmány lefolytatása mellett – 
az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

A pályázó: 
 rossz anyagi körülmények között él, az egy főre jutó havi jövedelme 

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály által 
meghatározott) összegének kétszeresét nem haladja meg, 

 árva vagy félárva, 
 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 
 gyermeket nevel, 
 egyedül neveli gyermekét, 
 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban 

folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 
 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 
 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, 
 nem részesül kollégiumi ellátásban. 
 
A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN 
ESETBEN dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak szerint: 
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 a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. évi 
III.tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995.évi CXVII.törvény szerinti) jövedelmének (ideértve a 
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint összege (APEH szja, munkáltatói 
jövedelem igazolás,  gyermektartás, családi pótlék, árvasági, özvegyi 
nyugdíj jogosultságát és összegét igazoló dokumentumok). 
Jövedelem az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói 
adóról, ill. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, ill. hozzájárulást kell fizetni. 

 a pályázó és közvetlen hozzátartozójának – testvér(ek) – EREDETI 
tanulói és/vagy hallgatói jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti 
testvér esetében születési anyakönyvi kivonat másolata, 

 a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának 
(testvér), kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata 

 tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság 
határozata. 

 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 
2012. évre 1.000.000.- Ft támogatási összeget állapít meg. Felkéri 
a Polgármestert, hogy az 1.000 000 Ft előzetes kötelezettség 
vállalást a 2012. évi önkormányzati költségvetésbe, illetve  szükség 
szerint az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe építse be. 

 
Határidő:  2011. október 14. 
Felelős:    Rogán László polgármester 

 
 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal döntött arról, hogy a Bursa 
Hungarica pályázatokat elbíráló ad hoc bizottság tagjait és elnökét zárt ülésen 

választja meg. 
 

 
13. Javaslat az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó „2011-2015. évi Ellenőrzési terv” elfogadására 
225/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (13. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint az OKSB 
állásfoglalását. Kérdés, hozzászólás nem volt. a Képviselőtestület 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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323/2011.(IX.29.) KT határozat 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 

fenntartott közoktatási intézmények működését ellenőrző és 
értékelő középtávú, 2011-2015. közötti időszakra vonatkozó, a 
határozat mellékletét képező „ELLENŐRZÉSI TERV”-et elfogadja. 
Ez az ütemterv nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a fenntartó 
további ellenőrzési feladatait szükség szerint elvégezhesse. 

 A Képviselő-testület az ellenőrzési tervben meghatározott vizsgálatok 
elvégzésének finanszírozásához a mindenkori költségvetési 
rendeletében fedezetet biztosít. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ellenőrzési tervben meghatározott vizsgálatok lefolytatása érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg, a vizsgálatokról készült 
jelentéseket terjessze a Képviselő-testület elé.  

 
Határidő: az ellenőrzési tervben meghatározottak alapján, folyamatos  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

Rogán László polgármester 18.15-kor szünetet rendel el.  
A Képviselő-testület 18.30-kor folytatja munkáját. 

 
 

14. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
237/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (14. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  
 
Németh Antal képviselő: A környezetvédelem az elmúlt 10 évben nagyon szabályozott 
és határozott feladattervet jelentett minden kormánynak.  
Mindig megkérdezem, hogy hogy állunk a rendelettel. Sajnos a Fetterné Ferency 
Beatrix környezetvédelmi referensünk elmondja, hogy nem tud másra hivatkozni, csak 
a HÉSZ-re. És ez is hiányossága a HÉSZnek, hogy nem ad pontos támpontot a 
környezetvédelemhez. 
 
A folyékony hulladékkal kapcsolatban a Fetterné elmondta, hogy a beérkezett 
bejelentéseket megpróbálják kivizsgálni. 
Az elmúlt évben is volt néhány bejelentés a Budai út térségében, hogy éjnek idején 
bűzös szagok terjengenek, és eléggé hosszadalmas eljárás volt, míg sikerült kideríteni, 
hogy mi történt.  
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A folyékony hulladék elszállítójával beszéltem, aki elmondta, hogy jelentős mértékben 
csökkent az igénybevétel, ami azt jelenti, hogy a lakók ellocsolják a szennyvizet. 
Az elmúlt időszakban azt kifogásoltam, hogy a HÉSZ pontosan szabályozza a 
létesítési feltételeket, ahol nincs közcsatorna. A közelmúltban tartottak a Prekobrdos 
ingatlantulajdonosok egy megbeszélést, ahol ők rendezettnek tekintik a helyzetüket. 
Akkor tekinthető rendezettnek, ha a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre áll. Az idén 
sajnos nem volt pályázati kiírás közcsatorna létesítése, és ezt a lakók önerőből nem 
tudják megoldani.  
Az EU 13-ig kiírta a lehetőségét, 80-85 %-os támogatást ad. Ennek a lehívása lényeges 
feladat. 
Olyan információim vannak, hogy a Fidesz kormány elfelejtette Brüsszelt értesíteni, 
hogy nem regionális szintű elbírálás lesz, hanem megyei szintű. Nem tudom, hogy 
nem ez-e az oka, hogy nem jönnek erre pénzek.  
 
A HÉSZ tiltja a szikkasztást, de én tudok a Berdóban olyanról, ami talajba szikkasztja 
el a szennyvizet. Állítólag kiadtak engedély azzal, hogy egyedi szennyvíztisztító 
létesíthető. Ez a hivatkozás nem igazán jó, ha a HÉSZben ilyen szerepel. A kérdésem 
az, hogy hogy állunk ezzel a helyzettel. A rendeletalkotást már nem kerülhetjük el. A 
folyékony hulladék egyre nagyobb problémát jelent. Annak idején beszéltünk arról, 
hogy kötelezővé kell tenni a szennyvíz elszállítását. Én úgy tudom, hogy a jelenlegi 
szippantós kisiparosok is vállalnák, hogy a mi közműkezelőnk ugyan úgy leszámlázná 
a vízszámla alapján, és ő rendelné el az elszállítást.  
 
Rogán László polgármester: Több kérdés is megfogalmazódik. A rendeletünk az 
egyik, kérdés a szankció, kérdés a pályázat ügye, kérdés a saját tisztító ügye. 
A hivatalból kapott információ alapján a pályázat folyamatosan beadható. Ez most 
azon múlik, hogy a Közmű üzemeltető megkösse azt a befogadó szerződést, ami az új 
létesítményekre vonatkozik. Abban a pillanatban beadható a pályázat. Valószínűleg 
testület elé fog kerülni ez a kérdés, ugyanis döntenünk kell a cégünk mögé állásról. De 
ezzel foglalkozni kell, mert önerőből az emberek nem tudnak csatornát építtetni.  
 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk a beterjesztett 
határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

324/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete Budakalász 2011. 
évi Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  polgármester 
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15. Javaslat a 2011. június, július és augusztus hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására. 
242/2011.(IX.29.) számú előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (15. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester  

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a PTKB határozatát. 
Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselőtestület 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

325/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június, 
július és augusztus hónapokban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
16. Javaslat a Csodabogár Bölcsődével kötött ellátási szerződés teljesüléséről szóló 

beszámoló elfogadására 
222/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (16. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester felkérésére Villám Zsuzsanna osztályvezető ismerteti 
az előzményeket, valamint az OKSB határozatát. Kéri a beterjesztett határozati javaslat 
elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselőtestület 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

326/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csodabogár 
Közoktatási Alapítvány által fenntartott és az önkormányzat által 
támogatott Csodabogár Bölcsőde, Óvoda vezetőjének a bölcsődei ellátás 
működéséről szóló a határozat mellékletét képező beszámolóját elfogadja. 
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Határidő:  azonnal a kiértesítésre 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 
 

17. Tájékoztató a 2011. évi nyári napközis foglalkozások lebonyolításáról  
 223/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva (17. sz. melléklet) 
 Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester bejelenti, hogy személyes érintettség miatt tartózkodni 
fog a szavazáskor. 
 
Rogán László polgármester felkérésére Villám Zsuzsanna osztályvezető ismerteti 
az előzményeket, valamint az OKSB határozatát. Kéri a beterjesztett határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat 
hozta: 

327/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011. tanév 
nyári szünet idejére – 2011. június 16-tól 2011. augusztus 31-ig – a 
budakalászi általános iskolás korú gyermekek számára szervezett nyári 
napközis tábor lebonyolításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
328/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
nyári szünet idejére az általános iskolákban szervezett nyári napközi 
lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi elszámolást végzők – két gazdasági 
ügyintéző – részére fejenként bruttó 40.000,-Ft + járulékai összeget 
biztosít a nyári napközis tábor keret terhére. Felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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18. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
238/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (18. sz. melléklet) 
Tárgyalja:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Dr. Molnár Éva jegyző ismerteti az előterjesztést, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

329/2011.(IX.29.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülésen 
2011. március 31-től 2011. augusztus 30-áig elfogadott lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter képviselő: Néztem a kistérségi értekezletet, ahol elhangzott 
Polgármester úr részéről egy kijelentés, hogy az „én testületem”. A településé a 
testület. Az ilyen kijelentésekre figyelni kellene. 
 
A Magyar utca állapota borzasztó. Az ott lévő épületek roskadoznak, nem lesz olyan 
épület, ami az utat és a többszintes családi házakat megtartsa. A növényzet annyira 
benőtte, hogy nem is látszik, milyen állapotban vannak az épületek. Nyílik a rés a 
támfal és az út között. Ezzel rövid időn belül foglalkozni kell, mert nagy bajok lesznek 
belőle. Még mindig a Magyar utca – az előző ciklusban lett átadva a II. szakasz és a 
Pataksor. A műszaki ellenőr érdekes kifejezéseket használt, amikor rákérdeztem, hogy 
miért így van lerakva a burkolat. Azt mondta, hogy antikolt kőlerakás. Lehet antikolt, 
ha megfelelően van lerakva. De most meg lehet nézni, szinte kaszálni lehet a füvet a 
résekben. 
 
A Kőbányai úti hídnál megjelent egy útbaigazító tábla, csak egy kicsit csalóka, mert a 
temető és az orvosi rendelő nem a Kőbányai úton van, hanem a Klisovác utcában.  
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Iskola utca csatornafedél – beszéltem a Szávai Karcsival, de jó lenne, ha hivatalosnak 
tekintenék a bejelentésemet. Egy kis murvát szétterítene a tulaj, hogy ne legyen olyan 
nagy szintkülönbség. 
Hírmondó: az első szám első oldalán egy nagyon öntömjénező cikk jelent meg. Itt az 
eredmény, bemutatnám. (Megmutat egy olvashatatlan példányt) Jó lenne, ha ilyen 
munkáért nem fizetnénk. 
 
Nyilatkozatok – a hírmondóban is nyilatkozott a polgármester úr, de jó lenne, ha 
egyértelmű nyilatkozat születne, hogy ki a felelős az útépítésért. Mert, hogy nem az 
önkormányzat, az biztos. Ezt egyértelműsíteni kellene a lakosság felé, hogy mikor kivel 
milyen megbeszélések, levelezések folytak, és mi az oka annak, hogy ez így áll, ahogy 
áll. 
 
Szoktam járni a Kálvária utcában. Nem tudom, hogy mi az oka, hogy odaszoktak a 
parkoló autók. Elállják a bejáratot, és még nekik áll följebb.  Erre oda kellene figyelni. 
 
Krumpli-hagyma – kérdezem, hogy az eddigi szokások megmaradnak-e? Mikor lesz? 
 
Látok mostanában egy autót Városrendészet felirattal. Ez az önkormányzat autója? Ha 
igen, mikor döntöttünk a vásárlásról? Városrendészetünk nincs. Vagy ha van, mikor 
alakítottuk? Közterület-felügyelet van, településőr van. 
A munkájuk is hagy kívánni valót maga után.  
 
Műszaki probléma: A Faluházban fel lett újítva a villamos főelosztó. Régóta tervbe 
volt véve. Puszta véletlenül láttam az asztalon a felelős műszaki nyilatkozat. Nem 
tudom ki vette át, de az biztos, hogy fogalma sincs róla, hogy egy ilyen nyilatkozatnak 
mit kell tartalmaznia. Nincs mérési jegyzőkönyv. Ezek komoly dolgok, mert ha valami 
baleset történik, előveszik a kivitelezőt, a fenntartót.  
Ezt valaki átvette, és nem nézte meg, hogy mit vett át. Ez egy közintézmény, amire 
különösen szigorú előírások vonatkoznak.  
 
Járt nálam a Szkórics úr. A Berdóval kapcsolatos iratokat – elmondása szerint - 
leadta. Kérdés, hogy valóban leadta-e. Én úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni 
kellene. Ha egy mód van rá, napirendre kellene tűzni.  
 
Rogán László polgármester: Nekem is szívügyem a Magyar utca. Hogy hogy készült 
el, látjuk. Ezt nem mi csináltattuk, nem mi vettük át. Megörököltük. A támfal kérdése 
nagyon régről datálódik. Azon fogok dogozni, hogy ez a támfal megépüljön. Hogy 
ebben az évben lesz-e erre pénz nem tudom, a jövő évre tervezni kell.  
 
Az útbaigazító táblát mi se oda akartuk elhelyezni, de a másik oldalon nincs olyan 
hely, ahol megállt volna. Próbáljuk korrigálni. 
Iskola utca csatornafedelet felírtam, rövidre fogjuk zárni. 
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Hírmondó – valóban vannak problémák. Mi egy olcsó újságot akartunk, remélem, 
hogy nem fordul elő több ilyen. 
Az útfelújítás miatt jövő héten megyünk Mányai képviselőtársammal Fónagy úrhoz 
ebben az ügyben.  
Jó hír: krumpli-hagyma idén is lesz. Kértem az aljegyző úrtól, hogy október 23-ig 
bonyolítsuk le a közbeszerzést, és az ünnepek után kezdjük meg a kiosztást. Remélem, 
hogy a tűzifa akciót is tudjuk idén folytatni. 
Közbiztonságra elkülönített összegből vette Udvarhelyi úr a gépkocsit. Településőrünk 
van, közterület-felügyelőnk van. Nem hiszem, hogy olyan nagy probléma az elnevezés. 
Faluház villamos főelosztójáról semmit nem tudok mondani. Nem tudom, hogy ki 
szervezte, ki ellenőrizte. Erről most nem tudok semmit mondani. Meg fogom kérdezni 
Kosznovszky Gábort és Homor Istvánt. 
 
Major Ede képviselő: Jó hírről szeretnék beszámolni a Hegyalja utcaiaknak. 18 
aláírást gyűjtöttek, hogy szeretnék egyirányúsítani az utcát, hogy a rajtunk átutazók ne 
vegyék menekülő útnak igénybe. Liget-Bokros-Erdőhát utca lenne egyirányú. Kérem, 
hogy a táblák mihamarabb kerüljenek ki. 
 
Balogh Csaba képviselő: Játszótér – szeretnék köszönetet mondani – amikor 
elkészültek a játszóterek, akkor azonnal megkezdtük az őrzését.  
Most ketten végzik ezt a munkát két ottani lakótársunk, Nagy Edit és Bodnár Gábor 
vállalta, hogy mindenkor bezárják a játszóteret. 
Már nem ilyen jó a helyzet a Szentistvántelepi játszótérre. Ott meglehetősen csúfságos, 
rongált. Nem igazán jó az őrzése. Ez a polgármester úr körzete.  A Rigó utcáról nincs 
információm. 
Nincs kiírva a Béke sétányi játszótérre, hogy mettől meddig van nyitva, és nincs kiírva, 
hogy nem lehet biciklit bevinni. Hiányosak a kiírások. Hány éves korosztály 
használhatja, mettől meddig. 
 
A Mályva utcai parkoló megépült. A fásítás mikor valósul meg?  
 
Fekvőrendőr – Mályva és Kovács Lajos utcába nem a szabálynak megfelelő kőbunkó 
lett a fekvőrendőr mellé lerakva. Ennek mi a célja? Mi a haszna?  
Érkezett-e bejelentés autórongálódásról a fekvőrendőrök nem túl sikeres 
megvalósítása okán. Hozzám egy 30 eFt-os jelzés érkezett.  
 
Rogán László polgármester: A játszóterekre mindig kitesszük, hogy mettől-meddig van 
nyitva, mindig lelopják. Folyamatosan kitesszük. 
Az idei évben tudunk fákat ültetni a játszóterekre. a Béke sétányhoz árnyékolást és 
vizet szeretnénk a jövő évben megvalósítani. 
 
Martinovics utcai játszótér – előtte kellene néhány padot letenni, és akkor oda 
ülnének, és a nagyobb fiatalok talán nem mennének be a játszótérre. 
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Egyébként sajnos nem tudunk mit kezdeni velük, mindenki otthonról hozza a 
viselkedés-kutúrát. 
Fetterné Ferenczy Beatrix, környezetvédelmis kolléganőnk fog intézkedni a fa 
pótlásáról. 
 
Fekvőrendőr – Amikor a két kislány meghalt a Szentistvántelepi Templomnál, akkor 
gyűjtést rendeztek a forgalomcsillapításra. Most az a hölgy tiltakozik a legjobban, aki 
aláírást gyűjtött a forgalom lassítására.  
Először azt mondták, hogy alacsony a fekvőrendőr, most azt, hogy magas. Az én autóm 
alacsony. Kijelenthetem, hogy a fekvőrendőrökön – megfelelő sebességgel – át lehet 
menni. A kőbabák azért vannak ott, hogy a fekvőrendőrt ne lehessen kikerülni. 
 
A fekvőrendőrök kihelyezése előtt a kollégák beszéltek a lakókkal, akik elé került. 
Kivéve az óvodánál. 
Homor István beruházási osztályvezető úr tájékoztatása szerint szabvány nincs az 
országban a fekvőrendőrre, csak ajánlás.  
 
Németh Antal képviselő: Berdóval kapcsolatban kaptak el engem. A közvilágítás 
miatt. Mindenki örömmel fogadta a közvilágítás bővítéseket, amik elkészültek. Viszont 
az elmúlt három hónapban rendszeressé vált, hogy nem működik. A hivatalban semmi 
bíztatót nem tudtak mondani. Ha volna olyan telefonjelzési lehetőség – ahol segítséget 
lehet kérni, az nagyon jó lenne. 
Megjelennek megint a gazdátlan ebek. Sok nyaraló visszaköltözik a városba, és a 
kutyák falkákba verődve mennek. 
A közterület-felügyelet jobban működött, amikor 10 fős volt.  
 
Rogán László polgármester: Elmű – azt mondják nem tudják, mi okozza a hibát. 
Keresik, javítják.  
Kutyák – többen jelezték, hogy jó lenne Budakalászon bevezetni az ebadót, mert akkor 
az emberek meggondolnák, hogy hány kutyát tartanak. Mert van rendeletünk a 
maximált 2 kutyára, de sajnos nem értünk el vele eredményt. 
Kevés az egyenruhás ember. Sajnos valóban. Ezért szeretnénk Budakalászra egy 
rendőrőrsöt. Jó lenne, ha lenne még 9-10 hivatalos személy, akinek a joga erősebb 
lehetne, mint egy településőré.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Szelektív hulladékgyűjtés – én maximálisan elégedett 
vagyok vele. De én javasolnám, hogy jó lenne a maradék zsákokat szétosztani, mert 
minden olyan zsák, ami megmarad, az ajándék ezreket jelent a Saubermachernak.  
Zaj ügyben nem állunk nagyon jól. Amíg ide felértem, három hangosbeszélős autóval 
találkoztam. Cirkuszos, krumplis meg vasgyűjtős. Lehet, hogy rendelettel kellene 
szabályozni, hogy legalább vasárnaponként ez tilos legyen.  
Hírmondó kapcsán nem mennék el szó nélkül – én elfogadom, hogy a bizottság elnöke 
előjogokat élvez (fotók címoldalon és belül egy nagyobb, egy cikkben háromszor a 
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neve), de a cikkben felsorolt dolgoknak nagyon kampány íze van. Jó lenne, ha nem 
közpénzen kampányolna az elnök úr. 
 
Rogán László polgármester: A szelektív gyűjtés valóban bevált. Nem tudom, hogy 
lehet megoldani a maradék zsákok kiosztását.  
Zajterhelés – a rendeletnek ki kell terjednie, hogy szombaton 16.00 órától hétfőn 
reggel 6.00 óráig nem lehet zavaró tevékenységet folytatni. De ide tartozik a 
láncfűrész és a rotációs kapa is.  
Közpénzből kampány – 2010-ben közpénzből olyan gyönyörű anyag jelent meg. Akkor 
ez nem volt probléma. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez nem lehet válasz. 
 
Kaltner Károly képviselő: A Berdóban a lámpák – az Elműnél azt mondták, hogy 
valami zárlat van, és nem találják. 
Az újságról csak annyit, hogy háttal állok. Én nem is voltam elégedett a fotóval. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Útberuházások ügyét érinteni kell. Ez az állapot 
tarthatatlan és meg kell oldani. Ez mutatja az ország gazdasági helyzetét is.  
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a beruházás megvalósuljon, és a pénzt 
ide tudjuk hozni Budakalászra. 
Én a Parlamentben egyeztettem Fónagy úrral és Völner államtitkár úrral. Ez 
mindenképpen jár Budakalásznak, és egyre keményebb eszközöket fogunk igénybe 
venni, hogy a célunkat elérjük.  
 
Rogán László polgármester: Fellegi miniszter úrtól kaptunk egy levelet, amelyben 
kezdeményezi a szerződés újra tárgyalását. 
 
Tolonics István képviselő: A vasútsor – köszönet, hogy azok a kritikus helyek is le 
lettek kaszálva, ahol egyébként nem szokás. 
Állítólag van egy megállapodás a BKV és Budakalász között, hogy meddig a BKV-é és 
meddig a városé. 
A tavasszal is és most is közpénzen a BKV területét vágjuk. Jó lenne valahogy 
kikényszeríteni, hogy tartsák rendbe. 
Jókai utcai övárok – ha jön az őszi eső, megint meg fog telni a pince és az árok. A 
járdaszakasz le van süllyedve, azt meg kellene oldani. 
Egy bejelentéssel szeretném zárni hozzászólásomat. A szüreti felvonulás október 8-án 
lesz, és mindenkit sok szeretettel vár a BBK. A hagyományos útvonalon zajlik. 
 
Rogán László polgármester: A múlt héten mi vágattuk le a Pomázi úton végig a füvet. 
Pomázig levágattuk. Nem a mi dolgunk. Nem a mi dolgunk a könyvtár sem, csak 
segítettünk. Nem a mi dolgunk a fűnyírás sem, csak megcsináltuk. 
Gerstenkorn András a közeljövőben készíti el jelentését, hogy hogyan tudjuk 
megoldani a Jókai utcai övárok problémáját. 
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Én is várok mindenkit a szüreti felvonuláson.  
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 19.50-kor 
bezárja. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 

K.M.F. 
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