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2. I. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés 
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A „Szép Kert, gondozott környezet” 2011 évi verseny ünnepélyes 

eredményhirdetése 

 
 



 

 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Budakalász 
város rendes testületi ülésén. 
Mielőtt a testületi ülést megkezdenénk, tisztelettel köszöntöm a megjelent 
vendégeinket, akik a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat odaítélésére 
érkeztek. Átadom a szót a házigazdának, Pártai Luciának. 
 
Pártai Lucia: Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Elmondom, hogy ki 
milyen kategóriában mit ért el, és mellettem láthatják mindjárt a kisfilmeket.  
 
 
Nagy tisztelettel köszönöm meg az önök munkáját, és még nagyobb tisztelettel 
kérem önöket arra, hogy a környezetük gondozását ugyanígy folytassák és 
legyenek példamutatók településünkön, Budakalász városában, legyenek egyre 
többen köztünk, akik szépítik a környezetüket, előbb a saját környezetüket, 
aztán kint az utcát, végül az egész területet. 
A pályázati kategóriákról annyit, hogy a „Szép kert, gondozott környezet” 2011. 
pályázatot az önkormányzat dolgozói áldozatos munkával fenntartják, Fetterné 
Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referensünk mindennek a mozgatórugója, és 
bízhatunk benne, hogy ez a pályázat jövőre is folytatódik. 
 
Most jöjjenek a nyertesek (Miközben a kivetítőn bemutatásra kerülnek a 
nyertesekről készült kisfilmek, Rogán László polgármester átadja részükre az 
emléktáblákat, oklevelet és ajándékutalványokat. – Taps.): 
 
 

Ördögh Judit 
Rákóczi Ferenc utca 6. 
Emléktábla, Oklevél,  
Ajándékutalvány – 30. 000 Ft.  
 „Szép kert, gondozott környezet 2011” 
címet adományozza a Képviselő-testület 
a „Családi ház és környezete” kategóriában elért 
 I. helyezéséért 
Az épületet körülvevő zöldfelület gondozott, a kert jól átgondolt, határozott 
koncepciót követ. A kertben található növényállomány gondosan válogatott, a 
kert különböző mikroklímájú, fekvésű és adottságú pontjaira más-más igényű 
növényzet került telepítésre A növényágyak íves vonalvezetése harmonikus 
környezetet teremt. A kert egyik különlegessége a terasz közelében fekvő tó. 
Több mint száz éves diófa található az ingatlanon, a kert végében pedig 
elkülönítve veteményeskert, üvegház és komposztáló látható.  
A növények egészségi állapota kitűnő 

 



 

Nádasné Kárpáti Katalin  
Liget u. 20. 
Emléktábla, Oklevél,  
Ajándékutalvány – 20. 000 Ft. 
„Szép kert, gondozott környezet 2011” 
címet adományozza 
a „Családi ház és környezete” kategóriában elért 
 II. helyezéséért 
A kert nagyon jól strukturált, kertépítészileg nagyon jól szervezett, egy lejtős 
domboldalra vízszintes síkokat alakítottak ki és ott rendezték be a különböző 
tereket. A kert tájolása ideális,  nagyon szép panoráma nyílik a kerti pihenőből. 
A jól megtervezett és kivitelezett kerti tó és csobogó nagyon jó hangulatot 
áraszt, nagyon kellemes párás mikroklímát alakít ki.  
A családi ház kertje a pályázaton még nem indult az elmúlt években, és az 
ingatlant nem a tulajdonosok nevezték a versenyre. 
 
Kővári István Tamásné  
Magyar u. 3. 
Emléktábla, Oklevél,  
Ajándékutalvány – 15. 000 Ft.  
 „Szép kert, gondozott környezet 2011” 
címet adományozza 
a „Családi ház és környezete” kategóriában elért 
 III. helyezéséért 
Magyar utcában egy déli lejtőn elterülő teraszos kialakítású kert található. A 
családi ház környezete ápolt, gondozott, zöldfelülete gondosan fenntartott. Az 
utcafront szépen díszített.  A kertben örökzöldek, lombos fák, cserjék, évelők és 
egynyáriak egyaránt megtalálhatóak. A színeket vegyesen alkalmazzák, melyek 
vidám hangulatot kölcsönöznek a kertnek.  
Nagy érdeme  ennek a szép kertnek, hogy nem csak a szépségére, hanem az 
illatokra  is odafigyeltek a tulajdonosok.  
A családi ház kertje a pályázaton még nem indult az elmúlt években. 
 
„Kaláz” Tóparti Társasház 
Tanító u. 38/a 
- Emléktábla, Oklevél,  
Ajándékutalvány – 30. 000 Ft. 
 „Szép kert, gondozott környezet 2011” 
címet adományozza 
Társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete kategóriában  
elért kimagasló eredményéért 
Közösen ápolt közterület és belső közös zöld felület évelő virágokkal és 
cserjékkel van beültetve. A beültetet növények harmonikus összképet nyújtanak. 



 

Jellemző a természetbarát anyagok felhasználása, nyugodt családias, 
emberléptékű a környezet. Szép egészséges a kert növény anyaga.  
A társasház kertje a pályázaton még nem indult az elmúlt években. 
 
Neubrandt Kálmán  
Kálvária utca 24. 
- Emléktábla, Oklevél,  
Ajándékutalvány – 30. 000 Ft. 
 „Szép kert, gondozott környezet 2011” 
címet adományozza 
Az ingatlan előtti közterület kategóriában elért kimagasló eredményéért  
A Kálvária dombtetőre felvezető gyalogsétány mellet található ez a közterületi 
rész. Kálvária u. 24-es számú lakos tartja rendben.   Gyönyörű szép gyümölcsös 
kertet alakított ki, egynyári és évelő növényekkel ültette be. Olyan az embernek 
az érzése, mint hogyha egy magánkertben járna. 
A területen a növényállomány többszintes és fajgazdag. Az ingatlan tulajdonosa 
nagy gondot fordít a közterület tisztaságára, gyommentesen tartására.. 
 Első alkalommal vett részt a versenyen, a résztevőket más nevezte a versenyre. 
 
Szent István Telepi Ált. Isk. 
Martinovics u. 9. 
 - Emléktábla, Oklevél,  
Ajándékutalvány – 30. 000 Ft. 
 „Szép kert, gondozott környezet 2011” 
címet adományozza 
Intézmények és környezetük kategóriában elért kimagasló eredményéért 
Az intézménykert kategóriában nevező Iskola egy öko iskola és ennek jegyében 
gondozzák a diákok és a tanárok együttesen az iskola környezetét. Az 
iskolakertjében a különböző funkcióknak kialakított területek jól elkülönülnek. 
 
 
Az iskola kertjében nagyméretű, koros fák találhatók, melyek nagy értékkel 
bírnak. Ezek a hatalmas nagy törzsátmérőjű hársfák és gesztenyefák határozzák 
meg az iskolaudvar képét. A növényzet ápolt, gondozott, megfelelően 
fenntartott. Az iskola nem vett részt még a versenyben. 
 
Kiss Miklós 

Budai út 36. 
- Oklevél, Ajándékutalvány  10. 000 Ft. 
Különdíjat„Szép kert, gondozott környezet 2011” 

 „Családi ház és környezete” kategóriában elért eredményéért 
„legszebb örökzöldek” 
Egy nagyon jó példát láthatunk arra, hogy a haszonkertet és a díszkertet hogy, lehet 



 

megfelelő arányban ötvözni, tehát együtt találjuk a gyönyörű virágokat és 
ugyanakkor a verandának az oldalán paradicsomok futnak föl. A kertben 
jellemzően az örökzöldek dominálnak .A kertet gyönyörű egészséges, terebélyes 
fenyők díszítik. 
Első alkalommal vett részt a versenyen 

 
Halász Istvánné 
Gerinc u. 2320/1 hrsz. 
- Oklevél,  
Ajándékutalvány – 10. 000 Ft 
Különdíj „Szép kert, gondozott környezet 2011” 
 „Családi ház és környezete” kategóriában elért eredményéért 
„legszebb pázsit” 
Az előkertben  gyönyörű szép színes, gazdagon virágzó rózsakordon fogadja az 
érkezőket. Folyamatos locsolás eredményeképpen gyönyörű szép tömör 
gyepfelület látható, mely kellemes átmenetet képez a külső- és belsőtér között. 
A gyepfelületet körbe öleli a kerítés mellett telepített örökzöld tuja sor. Nyugodt 
családias, emberléptékű a környezet. Szép egészséges a kert növény anyaga.  
Első alkalommal vett részt a versenyen. 
 
Schlezák Sándor 
József Attila u. 29. 
Oklevél, Ajándékutalvány – 10. 000 Ft. 
Különdíj „Szép kert, gondozott környezet 2011” 
 „Családi ház és környezete” kategóriában elért eredményéért 
„legszebb balkon” 
Az idelátogatót az utcafronton a családi ház balkonjának  korlátjáról lezúduló 
hatalmas csüngő, futómuskátli özön fogadja A kertnek különleges ékessége a 
szomszédtól elválasztó, vastagon burjánzó örökzöld borostyán sövény. Az 
ingatlanon található kerti tó még inkább természet közelibbé, élhetőbbé 
varázsolja a kertet. A veteményesben növő mutatós zöldségek, melyek a 
büdöske virágokkal társulásban kerültek kiültetésre a biotermesztés eredményei. 
Első alkalommal vett részt a versenyen. 
 
Karpeta János 
Liget köz 1.  
Oklevél, Ajándékutalvány – 10. 000 Ft. 
Különdíj„Szép kert, gondozott környezet 2011” 
 „Családi ház és környezete” kategóriában elért eredményéért 
„legszebb terasz” 



 

Az ingatlanon egy nagyon impozáns előkert van, több méter széles, gyönyörű 
növényekkel beültetve. A ház homlokzata borostyánnal illetve különböző 
kúszónövényekkel  van  futtatva. A kertnek a másik része a ház fölött 
helyezkedik el, egy rézsűs kert, amibe egy teraszt vágtak be, nagyon hangulatos 
a benne található pergola és a ráfuttatott trombita folyandár, illetve a csüngő 
cédrus, ami árnyékot vet a teraszra és nagyon kellemessé teszi a teraszon 
tartózkodást..   
Első alkalommal vett részt a versenyen, más nevezte a versenyre. 
 
Kátai-Szerencse Katalin 
Budai út 139. Oklevél, Ajándékutalvány – 10. 000 Ft 
Különdíj„Szép kert, gondozott környezet 2011” 
 „Családi ház és környezete” kategóriában elért eredményéért 
„Eredményes részvétel” 

A kert egy forgalmas út mellett helyezkedik el. A kisméretű kertben sokféle 
növényt - muskátli, rózsa, begónia harangvirág – ültettek el. Egy folyamatosan 
virágzó kert került kialakításra. A központi helyen egy koros orgona bokorfa áll. 
A területen évelők, egynyáriak, néhány cserje faj egyaránt megtalálható, 
melyeket gondosan ápolnak. A kis alapterület ellenére nagy fajgazdagság 
jellemző. 
 
Rogán László polgármester: Jövőre is lesz „Szép Kert, gondozott környezet” 

pályázat. Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen foglalkoznak a saját és a 

közterülettel, köszönöm, hogy itt voltak.  

A Képviselő-testület folytatja munkáját, amennyiben maradni szeretnének, úgy 

szeretettel látjuk önöket. 

 

Szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, vendégeinket, Budakalász 

polgárait és a televízió nézőit. 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. 

A mai napra a rendes testületi ülésre kiküldött napirendi pontok egyeznek a 

meghívón feltüntetett napirendi pontokkal. Az SZMSZ értelmében kézi szavazás 

lesz, miután a testületi ülés a Faluházban van. 

 

Napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincs. Szavazás. A Képviselő-

testület 8 egyhangú igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. 

 



 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

3. sz. módosítására 

261/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva+melléklet (1.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A bizottság megtárgyalta ezt a napi rendi pontot 
és módosítást javasolt ezt a módosítást befogadtam.  
 
Rogán László polgármester: Felkéri Balsai Judit pénzügyi osztályvezetőt, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítását az 
alábbiak teszik szükségessé: a július 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a 
központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele. A Képviselő-
testület döntéseinek átvezetése a rendelettervezeten. Egyéb, a feladat 
végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten 
történő átvezetése. Az intézmények pótigényeinek költségvetési rendeleten 
történő átvezetése. 

A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik 
jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban. 

 

A 2011. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 36 804 e 
Ft-tal növekszik. Az önkormányzat könyvvizsgálója is megvizsgálta a 
tervezetet, mellyel egyetértet és alkalmasnak találta rendeletalkotásra. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalására, javaslataik megtételére. Kérem, hogy rendeletalkotási 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Rogán László polgármester: ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazás. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet: 
 
 
 



 

29/2011. (X.28.) Önk.rendelet 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 10/2011. (III.7.) 
számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló 29/2011. (X.28.) sz. 
rendeletét. 
 
 
 

2.I. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az 
ügyintézés helyzetéről 
II. Javaslat az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendelet módosítására, és a Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására, valamint az Önkormányzat 
2011. évi munkatervének módosítására 
259/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (2.sz.melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Felkéri dr. Molnár Éva jegyzőt, hogy I. 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés 
helyzetéről és II. javaslat az Önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelet módosítására, és a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
és működési szabályzatának módosítására, valamint az Önkormányzat 2011. évi 
munkatervének módosítását terjessze elő. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Kötelező beszámolást 
végeznünk minden évben az ügyintézés helyzetéről és ezt mindig meg is tettük. 
Tavalyi évben azonban nem került rá sor, mert általános választások voltak.  
A beszámoló 39 oldal, igen kimerítő és hosszú, valóban mindenben részletez és 
mindre kitér. 
A hivatal munkáját annyival szeretném kiegészíteni, és véletlenül sem szeretném 
megismételni a leírt anyagot, hogy végeztünk egy közvélemény kutatást és 
ügyfél elégedettség mérést a hivatalban, amely a hónap végén jár le, tehát most 
részeredményekről tudok beszámolni, ami érdekes, az a szakmai megítélése a 
hivatalnak. Az állampolgárok ötös skálán 4,5 minősítést adtak szakmaiságunk 
megítélésére, illetve jelentős javulást tapasztaltak az ügyintézés határidejében. 
Számunkra ez elég megnyugtató. Természetesen a kérdőív több oldalas, csak a 
legjellemzőbbeket mondtam el. A teljes kiértékelése ennek majd megtörténik. A 
Polgármesteri Hivatalban nyugdíjazások is történtek és ez egyik nyugdíjazás, 
ami a szervezeti egység vezetőjére vonatkozik, köztisztviselői jogviszonya 
megszűnik, eredményezte azt, hogy szervezeti módosulás is történik nálunk, 
figyelemmel a mostani szűkös anyagi lehetőségeinkre. Ez az előterjesztés 
nemcsak a hivatal munkájáról szól, hanem érinti a mind a polgármesteri hivatal 



 

szervezeti-, és működési szabályzatát, mind az önkormányzatét, hiszen a hivatal 
szervezete felsorolásképpen abban is szerepel. Az előterjesztés rendelet 
módosítást is tartalmaz. Ezt az anyagot múlt hét csütörtökön küldtük ki, azóta 
egy apró változtatás történt, abszolút csak egy formai, amit szeretnék elmondani. 
A hivatal szervezetében a városfejlesztési iroda címszó alatt egy pontosítás 
szükséges zöldterület gazdálkodással kapcsolatos ügyek, illetve egyéb hatósági 
ügyek megjegyzés szerepel, valamint kóborállatok befogásának szervezése, míg 
a régi polgármesteri kabinet, most már közösségi kapcsolatok irodája elnevezése 
alatt, kóbor állatoknak a jelzése szerepel. Ezt a pontosítás kérem a Képviselő-
testületet, hogy fogadja el. 
A polgármesteri kabinet néven gyakorlatilag nem tükröződött vissza a 
visszajelzések szerint, az hogy az iroda mivel foglalkozik, most már közösségi 
kapcsolatok irodája névvel fog szerepelni, ami jól tükrözi, hogy mivel 
foglalkozik közterülettel, közterület-felügyelettel, közművelődéssel 
közoktatással, közneveléssel, ami egyértelműen kitűnik a nevéből és a 
tevékenységi köréből. A másik, ami összevonást jelent és gazdasági szempontok 
vezérelték elsősorban, az építési hatósági iroda, a műszaki iroda egyesül a 
beruházási osztállyal- és városfejlesztési osztályként lesz megtalálható, aki 
keresi majd a hivatalban ezt a szervezeti egységet. Mást ezzel kapcsolatban 
előterjeszteni nem kívánok, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el az 
előterjesztést. 
 
Rogán László polgármester: Bízom benne, hogy ez a hivatali átszervezés a 
munka hatékonyságát nagyban fogja javítani. Én is örülök annak, hogy a 
lakossági elégedettségi mérés 4,5-ös szinten van. Tapasztalatunk ennél néha egy 
kicsit rosszabbat mutat, de ami rosszabb azt ki tudjuk javítani.  
 
Rogán László polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

341/2011. (X.27.) sz. határozatát 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri 
Hivatal 2011. évi munkájáról valamint az ügyintézés helyzetéről készült 
beszámolót. 
 
Felelős:  dr. Molnár Éva jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
Nógrádi Zoltán képviselő17.25 perckor megérkezett.  
 



 

Rogán László polgármester: felolvassa a rendeletalkotási javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet. 
 

30/2011.(X.28.) Önk.rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
30/2011.(X.28.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslat módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

342/2011. (X.27.) Kt. határozat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 443/2009. (IX.28.) Kt. 
határozatot az alábbiak szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület visszavonja az SZMSZ 3. működési szabályok fejezetét 
helyébe az alábbi kerül: 
 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
3.1. 

 
A Hivatal belső szervezeti egységei, engedélyezett létszáma és a 

szervezeti egységek tevékenysége 
 

A. Közösségi Kapcsolatok Irodája  
 
Engedélyezett létszám: 25,5 fő 
Feladatok:  - Az Iroda működésének koordinációja, vezetése 

 - Az Önkormányzat gazdasági társaságaival való kapcsolattartás  
 - Képviselőkkel való kapcsolattartás  
- pályázatfigyelés, pályázatírás, 
 - Szerződések ellenőrzése, jogi véleményadás,  
 - Helyi Építési Szabályzattal összefüggő feladatok koordinációja 
- Tervtanács titkári feladatainak ellátása  
- Közterületek tisztántartása 
- Közterület-felügyelet (Városrendészet) működtetése, 



 

- Kapcsolattartás a rendőrséggel, 
- Kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok koordinálása 
- Fűnyírás  
- Virágok és növényzet ápolása 
- Közterületek rendjének biztosítása  
- Vérvételi szolgáltatásban történő szállítási feladatok ellátása  
- Külterületek rendjének biztosítása  
- Kóbor állatok befogásának szervezése  
- OKSB működésének biztosítása  
- Közoktatási, közművelődési, sport ügyek, 
- civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok,   
- városi pályázatok koordinálása,   
- díjak, díjazások előkészítése,  
- közoktatási intézmények koordinálása  
- sportügyek  
- városi  tömegsport rendezvények szervezése  
- rendezvényszervezéssel kapcsolatos ügyintézések  
- sportegyesületekkel kapcsolattartás  
- sportlétesítmények nyilvántartása  
- turisztikai ügyek  
 - A  közterületek,  temetők rendjének, a köztisztaságnak 
ellenőrzése   - A  közúti  közlekedés állapotának ellenőrzése  
 - Az érvényben lévő helyi rendeletek betartásának ellenőrzése 
 - A helyi építkezések ellenőrzése  

   - Az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok  
    állapotnak ellenőrzése   

- Az időjárás okozta károk, a vagyont, vagy életet veszélyeztető  
jelenségek jelentése 
- Önkormányzati beruházások építészeti véleményezése  
- Tervtanács vezetése  
- Építészeti szakkérdésekben vélemény adása  
 

A.1. Oktatási-, Kulturális és Sport osztály 
Engedélyezett létszám: 3 fő 
Feladatok: 

- az oktatási, közművelődési intézmények és a bölcsőde működési 
feltételeinek biztosítása, szakmai munkájuk segítése, a törvényességi 
felügyelet megszervezése, 
- a város sportéletének, szabadidő- és versenysport szakmai 
irányítása, sportrendezvények szervezése, iskolai és felnőtt 
sportegyesületek működésének összehangolása, létesítmények 
fenntartásának támogatása. A település turisztikai koncepciójának 
kidolgozása és végrehajtása. 



 

- a civil szervezetekkel egyházakkal, és egyesületekkel összefüggő 
önkormányzati feladatok ügyintézése, 
- közreműködik a városi tömegkommunikáció és média hálózat 
működésével összefüggő önkormányzati feladatok ellátásában. 
- közreműködik az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 
ápolásában, 
- szervezi a városi díjak és más, az OKSB döntési körébe tartozó 
kitüntetések adományozását,  
- kezeli az önkormányzat által meghirdetett, az OKSB döntési 
körébe  tartozó pályázatok ügyvitelét,  
- elkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 
-a működési körébe tartozó feladatokról, jogszabályban  
meghatározott statisztikai adatszolgáltatást végez, azokról  
nyilvántartást vezet. 
 

B. Szervezési és Képviselőtestületi Iroda  
 

Engedélyezett létszám: 5 fő 
Feladatok:   - képviselő-testületi ülések előkészítése  

 - Szerződések ellenjegyzése, jogi véleményadás 
 - Közbeszerzési eljárásokban közreműködés  
 - Képviselő- testületi ülések jogi előkészítése, előterjesztések 
törvényességi vizsgálata, jegyzőkönyvek ellenőrzése 
 - Szerződések ellenőrzése 
 - Törvényességi vizsgálatok végzése önkormányzati ügyekben 
 - Népszavazással kapcsolatos jogi feladatok 
 - Kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal, munkájuk 
segítése, felügyelete 
 - személyi és munkaügyek, humánerőforrás gazdálkodás 
 - a jegyző és polgármester munkájának segítése, adminisztratív 
feladatok végzése 
 - bizottsági és testületi meghívók összeállítása, koordinálása 
- szabálysértési ügyintézés 
 - bizottsági és testületi anyagok elektronikus továbbítása 
 - rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések, határozatok, 
jegyzőkönyvek nyilvántartása 
 - testületi ülések technikai előkészítése 
 - a beérkezett központi elektronikus levelek továbbítása 
 - bizottsági és testületi jegyzőkönyvek készítése és megküldése a 
kormányhivatal részére. 
- informatikai rendszer működtetése 

C. Gazdálkodási Iroda 
C.1. Pénzügyi osztály 



 

Engedélyezett létszám: 7 fő 
Feladatok:   - bevételek analitikus nyilvántartása 

 - fizetési felszólítások kiküldése 
 - helyiségek és lakások bérleti- és közüzemi díjainak kiszámlázása 
 - bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézés 
 - banki átutalásokkal kapcsolatos ügyintézés 
 - főkönyvi könyvelés 
 - tárgyi eszköz- nyilvántartás 
 - állami hozzájárulások 
 - költségvetési rendelet, beszámolók előkészítése 
 - pályázatok előkészítése, törzskönyvi nyilvántartás 
 - házipénztár kezelése 

 
C. 2. Vagyonhasznosítási- és Adóosztály  
Engedélyezett létszám: 5 fő 
Feladatok:   - bérleti szerződések 

 - telekbérleti szerződések készítése 
 - adás-vételi szerződések készítése 
 - ügyvédi irodával történő kapcsolattartás 
 - testületi munka előkészítése 
 - telek megosztási megállapodások előkészítése 
 - lakásbérlők nyilvántartása 
 - lakásbérleti szerződések előkészítése 
 - lakbér beszámítással kapcsolatos ügyintézés 
 - bérleti jogviszony folytatás elbírálásának előkészítése 
 - lakásbérlettel kapcsolatos kérelmek, panaszok ügyintézése, kivéve 

a műszaki problémákat érintő, karbantartási, felújítási ügyek 
 - lakáskérelmek nyilvántartása 
- birtokvédelem 
 - közadók módjára behajtható tartozások ügyintézése - építmény,- 

és telekadó 
 - adó és értékbizonyítvány 
 - méltányossági kérelmek 
 - könyvelés 
 - iparűzési adó 
 - adóigazolások kiadása 
 - egyéb helyi adó ügyek 
 - gépjárműadó 
 - magánszemélyek kommunális adója 
 - talajterhelési díj 
 - egyéb helyi adó ügyek 

D. Városfejlesztési Iroda 
Engedélyezett létszám: 10 fő 



 

Feladatok:   - elvi építési engedély 
 - építési engedély (építési vagy továbbépítési, módosított építési 

engedély ) bejelentés tudomásul vétele 
 - telekalakítási engedély 
 - összevont építésügyi hatósági engedély 
 - bontási engedély, bontás tudomásul vétele 
 - használatbavételi engedély (végleges, ideiglenes) bejelentés 

tudomásul vétele 
 - fennmaradási engedély (végleges, meghatározott időre szóló, 

visszavonásig érvényes) fennmaradási és továbbépítési engedély 
 - építésügyi szakhatósági engedély 
 - kötelezés, végrehajtás 
 - hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek, bejelentések 
 - zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyek, 
bejelentések 
 - zaj- és rezgésterheléssel kapcsolatos ügyek, bejelentések 
 - veszélyes kártevőkkel kapcsolatos ügyek, bejelentések 
 - közterület foglalási ügyek 
 - közútkezelői  hozzájárulás 
 - behajtási engedély 
 - útügyi szakhatósági állásfoglalások 
 - plakátok, reklámtáblák elhelyezésének engedélyezése 
 - állattartási ügyek 
 - közmű bekötések, közműhálózat bővítés 
 - házszámok kiadása 
- Útjavítás, útkarbantartás, útépítés megszervezése, kiviteleztetése  
mélyépítési- és magasépítési beruházás 
-település üzemeltetés, 
 

E. Igazgatási Iroda 
Engedélyezett létszám: 9 fő 
Feladatok:   - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása  

 - közgyógyellátási igazolvány  
 - lakásfenntartási támogatás  
 - súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 
 - időskorúak járadéka.  
 - temetési segély  
 - aktívkorúak ellátása  
 - lakossági kamatmentes kölcsön  
 - lakossági kamatmentes kölcsön visszafizetésével, jelzálog 

törléssel kapcsolatos ügyintézés  
 - lakásépítési kedvezmény vagy kiegészítő kamattámogatás 

igénybevételéhez nyújtandó igazolás 



 

 - ápolási díj  
 - átmeneti segély  
 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
 - étkezési térítési díj kedvezmények  
 - ápolást, gondozást nyújtó intézményekben történő elhelyezés  
 - tiszteletdíjas ápoló  
 - újszülöttek támogatása  
 - hadigondozottak ellátásai  
 - ideiglenes hatályú elhelyezés  
 - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
 - óvodáztatási támogatás  
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
 - rendszeres gyermekvédelmi támogatás  
 - védelembe vétel  
 - gyermek családi jogállásának rendezése  
- anyakönyvezés  
 - állampolgársági ügyek  
 - hagyatéki eljárás  
 - haláleset anyakönyvezése  
 - házasságkötés  
 - külföldön történt anyakönyvi események magyarországi 

anyakönyvezése  
 - lakcímrendezés  
 - népesség-nyilvántartás  
 - névváltoztatási ügyek  
 - születés anyakönyvezése 
 - működési engedély  
 - hirdetmények kifüggesztése  
 - magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, 
- a temető üzemeltetővel kapcsolatos szerződéskötés és 
kapcsolattartás 
- a háziorvosokkal kapcsolatos szerződéskötés és kapcsolattartás 

Ezen megnevezések szerint változik a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
valamennyi hivatkozás, továbbá az SZMSZ 2.sz. mellékletében a Műszaki Iroda 
megnevezés, Városfejlesztési Iroda  megnevezésre változik és az osztályvezető 
szövegrész osztályvezetőkre módosul.  
 
Felelős: dr. Molnár Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Rogán László polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. 
 



 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 7 igen és 2 
tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 

343/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 523/2010.(XII.14.) Kt. 
határozattal elfogadott 2011. évi Munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
2011. november 15-ről 2011.december 13.–ra Közmeghallgatás. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására–elektromos 

földkábelekre vonatkozó előírások módosítására 

270/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (3.sz. melléklet) 
 

 

Rogán László polgármester: Felkéri Hegyvári János műszaki irodavezetőt, 

hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Hegyvári János műszaki irodavezető: Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budakalász Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
14/205. (VII.20.) Kt. rendelet (HÉSZ) 147.§ az alábbiakat írja elő:  

„(2) Új villamos energia közép- és kisfeszültségű, közvilágítási- hálózatokat 
építeni csak földkábeles módon szabad engedélyezni. 

(3) Ahol a meglevő hálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre fennmarad, 
területgazdálkodási szempontból, az utca-bútorozási és utca-fásítási 
lehetőség biztosítása érdekében a hálózatokat közös oszlopsorra kell 
összevonni. Ezekben az utcákban párhuzamosan új oszlopsor elhelyezésére 
engedély nem adható. Oszlopsorral terhelt utcában új villamos energia, vagy 
hírközlő hálózat már csak kábelbe fektetéssel engedélyezhető.” 

 
Ez azt jelenti, hogy akkor is földkábeles vezetéssel kell kialakítani az új 
villamos energia hálózatot, ha az utcában oszlopsoron fut a meglévő hálózat. 



 

Továbbá a HÉSZ 147.§ előírásának ellentmond a 2007. évi LXXXVI. törvény a 
villamos energiáról alábbi előírása: 
 

2. Cím 
A hálózati engedélyesekre vonatkozó közös szabályok 

24. § (1) A hálózati engedélyesek a villamosenergia-rendszer 
együttműködése, az átviteli és elosztó hálózathoz való hozzáférés biztosítása 
érdekében kötelesek 

a) az általuk üzemeltetett átviteli és elosztó hálózatot biztonságosan, 
hatékonyan és megbízhatóan, a környezetvédelmi követelmények, valamint az 
ellátásbiztonság figyelembevételével üzemeltetni, fenntartani, 

b) a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben úgy 
elvégezni, hogy az általuk üzemeltetett átviteli és elosztó hálózat hosszú távon 
alkalmas legyen a villamos energia továbbítására, valamint kötelesek 
gondoskodni a szükséges készletekről és tartalékokról, 

c) az átviteli és elosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki 
feltételeket biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti karbantartási, javítási, felújítási 
munkák, valamint fejlesztések elvégzésével összefüggésben az átviteli 
rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek a villamosenergia-
rendszer együttműködését és biztonságát biztosító módon, valamint a 
legkisebb költség elvének érvényre juttatásával kötelesek eljárni. 
Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet bevonása esetén az átviteli 
rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek a kiválasztásra és 
megbízásra a Vhr.-ben, valamint a Hivatal által jóváhagyott és 
nyilvánosságra hozott belső szabályzatukban meghatározott feltételeket és 
eljárásokat kötelesek alkalmazni. A hálózati engedélyes a jóváhagyott belső 
szabályzatát honlapján közzéteszi. 

 
A földkábeles fektetést az Elektromos Művek nem támogatja, mert drágább, 
mint a légvezeték kiépítése a meglévő hálózatra, valamint egy 
alkotmánybírósági döntés értelmében nem írható elő teljes közigazgatási 
területre a villamos energia hálózat földkábeles kialakítása. 
Ugyanakkor Budakalásznak településképi szempontból a még be nem épített 
fejlesztési területeken, valamint a település történelmi magjában a fejlesztések 
során földkábeles kialakítás lenne kedvező, légkábelek helyett. 
További ellentmondás, hogy az árterületeken szintén nem vezethető földkábel. 
Az ellentmondások megszüntetése érdekében a HÉSZ 147.§-ának módosítása 
szükséges. 
Figyelembe véve Budakalász védett területeit is a szabályozási előírások 
módosítása, kiegészítése szükséges úgy, hogy a HÉSZ 147.§ (2) és (3) 
bekezdése törlésre kerül, helyette az alábbiakkal egészül ki: (tervezett szöveg) 
 



 

(2)„Beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint a település helyi 
területi védelemmel érintett területén (Ófalu) belül új közép-, 
kisfeszültségű, valamint közvilágítási villamos energia ellátási hálózatokat 
földalatti elhelyezéssel kell építeni, illetve rekonstrukciójuk során 
átalakítani a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.  

(3)Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt 
területén, ahol a villamos energia ellátás hálózata föld feletti vezetésű, új 
villamos energia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus 
hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve meglévő közös 
tartóoszlopra fektetve, vagy földkábeles kialakítással kell megépíteni. 
Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása, vagy a 
hálózat tervezett átépítése esetén, az építendő hálózatot földalatti 
elhelyezéssel kell kivitelezni.  

(4)Beépítésre nem szánt területen a villamos energia szolgáltatást nyújtó és a 
vezetékes hírközlési hálózatok föld alatti vezetésben, vagy egyoldali közös 
oszlopsoron helyezhetők el, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló 
lámpafejek is elhelyezhetőek. 

(5)Új villamos energia ingatlan-bekötést csak földalatti csatlakozás 
kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron 
halad. 

(6)A Duna árterületein, ahol a biztonsági előírások nem teszik lehetővé 
földkábel kiépítését, egyoldali közös oszlopsorra fektethetők a hálózatok.” 

 

A fenti, új bekezdések kellően differenciálják a település közigazgatási 
területére vonatkozó előírásokat. A jelen HÉSZ módosítás az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv) 9/A.§ szerint 
egyszerűsített eljárás keretében hajtható végre. Az eljárás tervezéssel nem jár, az 
eljárást a települési főépítész koordinálja, így annak költségei előre láthatóan az 
eljárás során szükséges sokszorosítási és postaköltségekből állnak, mely 
mintegy 100.000.- Ft. Az összeg a 2011. évi önkormányzati költségvetési 
rendelet 3. sz. mellékletben található, „Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége – Építéshatósági munkához szükséges 
szakértői díjak” keret terhére biztosítható.  
 

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a HÉSZ 147.§ 
előírásainak módosításáról. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjék, a 
szakbizottság már megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 

 

Rogán László polgármester: Valóban a bizottság már megtárgyalta ezt az 
előterjesztést, mely elfogadásra került. 



 

 
Krunity Péter képviselő: Az önkormányzat olyan jellegű határozatot hozhat, a 
hosszabb leágazás, az épületek milyen formában legyenek, mely több helyen 
működik, a földkábeles munka jóval drágább, mint a vezetékes,az  
önkormányzatok, amelyekről én tudok, azok egy bizonyos százalékkal 
hozzájárulnak  ezekhez a költségekhez. A gerinchálózat az a része, amit a 
szolgáltató épít ki, a szolgáltatóval feltétlenül egyeztetni kell, mert hiába készül 
el- nem fogja megcsinálni. Elektromos dolgokról van szó, szakkifejezéseket 
pontosítani kellene, ha már ilyen rendeletet hozunk. 
 
(2)„Beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint a település helyi területi 
védelemmel érintett területén (Ófalu) belül új közép-, kisfeszültségű, valamint 
közvilágítási helyett új közép kisfeszültségű villamos energiaellátót tegyük 
bele, valamint közvilágítási hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni, 
illetve rekonstrukciójuk során átalakítani a (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.  
 
(3)Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt 
területén, ahol a villamos energia ellátás hálózata föld feletti vezetésű, új 
villamos energia elosztási helyett energiaellátó, közvilágítási vezetékeket és az 
elektronikus hírközlési hálózatokat helyett közvilágítási és hírközlő 
hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve meglévő közös tartóoszlopra 
fektetve, vagy földkábeles kialakítással kell megépíteni. Közös oszlopsorra való 
telepítés bármilyen akadályoztatása, vagy a hálózat tervezett átépítése esetén, az 
építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel kell kivitelezni.  
 
(4)Beépítésre nem szánt területen a villamos energiaszolgáltatást nyújtó és a 
vezetékes hírközlési hálózatok föld alatti vezetésben, vagy egyoldali közös 
oszlopsoron helyezhetők el, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek 
helyett közvilágítást szolgáló lámpafejek helyett fényforrások is 
elhelyezhetőek. 
 
(5) Új villamos energia ingatlan-bekötést csak földalatti csatlakozás helyett csak 
földkábeles leágazás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a 
közhálózat oszlopsoron halad.  
 
Rogán László polgármester: Te, mint szakember jobban átlátod a helyzetet. 
Remélhetőleg ez többletköltséget nem jelent. Írásban is kérném a szakszavak 
kifejezéseket benyújtani. 
 
Krunity Péter: Nem jelent többletköltséget. 
 



 

Német Antal :Megjegyezném, hogy a bizottsági ülésen már véleményt 
nyilvánítottam erről a témáról.  
Nem a rendeletmódosítással van a problémám, hanem azzal, hogy 11 évvel 
ezelőtti energiatörvényben nem szerepeltek ezek az úgynevezett 
leggazdaságosabb megoldások.  
Ezekben a témákban az energiaügyi államtitkárságnak jobban oda kellene 
figyelnie,mert amennyiben ez az EUS díjakkal szembe megy, akár az EU díjak 
meghatározzák, úgy hogy 15 éven belül az EU közösségben a földkábeles 
ellátást kell alapvetően alkalmazni, akkor egy magán tulajdonú szolgáltató nem 
mehet ezzel szembe. Tehát én nem igazán értem azt, hogy ismét „nyuszi Pistát” 
játszunk kicsit hivatalosan és az, hogy az Alkotmánybíróság hozott egy 
határozatot arra vonatkozóan, hogy nem lehet ellentétes bizonyos értelemben a 
meglévő törvénnyel a helyi szabályozás, ott nyilván jogos felvetés volt, de akkor 
ott a törvény ellentmond bizonyos értelemben az EUS díjak kiválnak, akkor a 
lépéseket az energiaügyi államtitkárságnak kell megtennie, és a Bencsik úr, aki 
hosszú ideig – polgármester - gyakorló önkormányzati ember volt, nagyon jól 
tudja, hogy milyen problémákat vethet fel később a települések helyzetében, az 
hogy ha a szolgáltató érvényesíti a saját gazdasági nézeteit. 
 
Rogán László polgármester ismereti a határozati javaslatot a módosításokkal. 
 
Tolonics István képviselő megérkezett 17.35 perckor. 
 
 
Kérdés, több hozzászólás nincs. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 

344/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a település 
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (VII.20.) 
Kt. rendelet villamos energia hálózatok kiépítésére vonatkozó előírásának 
módosítását, kiegészítését úgy, hogy a rendelet 147.§ (2) és (3) bekezdése 
törlésre kerüljön, a 147.§ paragrafus az alábbiak szerint kerüljön kiegészítésre: 
(tervezett szövegszerű módosítás) 
 
(2) „Beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint a település helyi területi 
védelemmel érintett területén (Ófalu) belül új közép-, kisfeszültségű, valamint 
közvilágítási helyett új közép kisfeszültségű villamos energiaellátót tegyük bele, 
valamint közvilágítási hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni, illetve 
rekonstrukciójuk során átalakítani a (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.  



 

 
(3) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt 
területén, ahol a villamos energia ellátás hálózata föld feletti vezetésű, új 
villamos energia elosztási helyett energiaellátó, közvilágítási vezetékeket és az 
elektronikus hírközlési hálózatokat helyett közvilágítási és hírközlő hálózatokat 
a meglevő oszlopsorra, illetve meglévő közös tartóoszlopra fektetve, vagy 
földkábeles kialakítással kell megépíteni. Közös oszlopsorra való telepítés 
bármilyen akadályoztatása, vagy a hálózat tervezett átépítése esetén, az építendő 
hálózatot földalatti elhelyezéssel kell kivitelezni.  
 
(4) Beépítésre nem szánt területen a villamos energiaszolgáltatást nyújtó és a 
vezetékes hírközlési hálózatok föld alatti vezetésben, vagy egyoldali közös 
oszlopsoron helyezhetők el, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek 
helyett közvilágítást szolgáló fényforrások is elhelyezhetőek. 
 
(5) Új villamos energia ingatlan-bekötést csak földalatti csatlakozás helyett csak 
földkábeles leágazás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a 
közhálózat oszlopsoron halad.  
 
(6) A Duna árterületein, ahol a biztonsági előírások nem teszik lehetővé 
földkábel kiépítését, egyoldali közös oszlopsorra fektethetők a hálózatok.” 
 

Az eljárás lefolytatásához szükséges keretösszeg 100.000.- Ft, mely a 2011. évi 
önkormányzati költségvetési rendelet 3. sz. mellékletben található, 
„Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége – 
Építéshatósági munkához szükséges szakértői díjak” keret terhére biztosítható. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosításhoz szükséges 
eljárást folytassa le. A Képviselő-testület a jogszabályban előírt egyeztetések 
lefolytatását követően a HÉSZ módosításáról rendeletben dönt. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a Felzárkózunk Alapítvány (Pomázi Nevelési Tanácsadó) 

2011. évi működési költségeinek támogatására 

256/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (4.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester Felkéri Villám Zsuzsanna oktatási-, kulturális és 
sport osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 



 

Villám Zsuzsanna oktatási-, kulturális és sport osztályvezető:Tisztelt 
Képviselő-testület! 

A pomázi székhelyű Felzárkózunk Alapítvány kuratóriumi elnöke – Lökkös 
Attila -  az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező levéllel fordult a kistérség 6 
településéhez (Budakalász, Csobánka, Pilisborosjenő, Pilisszentkereszt, Pomáz, 
Üröm) a települések Polgármesteréhez, önkormányzatához, amelyben az 
alapítvány tulajdonában lévő épületben a Pest Megyei Önkormányzat által 
fenntartott Pomázi Nevelési Tanácsadó működésének támogatását kérte. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatta az 
írásbeli kérelmet, 150.000.-Ft-tal. Az alapítvány kuratórium elnöke is jelen volt 
és tájékoztatta a bizottság tagjait a helyzetről.  Bizonyossá vált, hogy a Pest 
Megyei Önkormányzat a Pomázi Nevelési Tanácsadóban, mint intézmény 
működtetési, illetve az ott dolgozó szakemberek személyi béréről, melyet 
december 31-ig biztosít.  A működési hiányosság, szakmai problémák a dologi 
kiadásokra vonatkozik. Az OKSB úgy határozott, hogy a Képviselő-testület ez 
év végéig javasolja szakmai egyszeri 150.000.-Ft-ot. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni 
szíveskedjék, illetve kérem, hogy a Képviselő-testület vegye figyelembe a 
támogatás szükségességét. 
 
Rogán László polgármester: A PTKB ülésén még más összeg szerepelt, mivel 
nem volt világosak azok a szempontok, ami alapján,  másnap döntött az OKSB 
és a dologi kiadásra, azaz nyomtatópatronra , a fűtés, világítás rendezve van. 
Megszűnnek azok az állapotok, a PTKB nagyobb összeget javasolt volna, ezért 
én is azt látom támogathatónak, amit az OKSB elfogadott egyszeri 150.000.-Ft-
os összeget javasolunk, mivel nagyszámba veszik igénybe budakalászi gyerekek 
a foglalkozást, az ő érdeküket is szolgálja, s mindenféleképen nagy segítség 
nekik, telefontámogatás, fénymásolópapír, nyomtatópatron.  
Nem tudnak működni, nem tudják a szülőket behívni, mindenképpen 
javasolnám a támogatást.  Elég áldatlan állapotok vannak, de a többi 
működéshez szükséges feltételeket a Pest megyei önkormányzat, azóta 
biztosította. Ezt a módosító indítványt tenném fel szavazásra. 
 
Rogán László polgármester a 4 napirendi ponthoz vonatkozólag, a támogatás 
fedezetét az önkormányzat 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelet 6. sz. 
átadott pénzeszközök mellékletben található, „Nyugdíjasok karácsonyi 
ajándékozása” keret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a működési támogatás folyósítása érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
 
Rogán László polgármester ismerteti a határozatot. 
 



 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

345/2011.(X.27.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázon, a Pest Megyei 
Önkormányzat fenntartásában, a Felzárkózunk Alapítvány tulajdonát képező 
épületben működő Pomázi Nevelési Tanácsadó működési kiadásainak 
támogatásához egyszeri 150.000 Ft összeg folyósításával hozzájárul, amelyet 
elsősorban a kalászi gyermekek fejlesztésére, a szolgáltatás eszköz és dologi 
kiadásaira használhat fel 2011. december 31-ig. 

 
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2011. évi önkormányzati költségvetési 
rendelet 6. sz. Átadott pénzeszközök mellékletben található, „Nyugdíjasok 
karácsonyi ajándékozása” keret terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására, azzal a kiegészítéssel, hogy folytasson az intézményvezető 
bevonásával egyeztetéseket, az alapítván elnökével és a nevelési tanácsadó 
vezetőivel, hogy milyen együttműködési szolgáltatásokat tud nyújtani a 2012-es 
tanévre vonatkozólag, a megbeszélésről, készítsen beszámolót, amit a 
novemberi rendes testületi ülésre terjesszen elő. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési támogatás 
folyósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő:  november 30. 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

262/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (5.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester felkéri dr. Molnár Éva jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, hiszen november 15-ig minden 
Képviselő-testületnek el kell fogadnia a belső ellenőrzési tervet. Az 
önkormányzatunknál a belső ellenőrzést a Többcélú Kistérségi Társulás végzi,, 
annak ellenére, hogy a társulás végzi akkor is el kell fogadni  az éves ellenőrzési 



 

tervet, melynek a végrehajtásáról tárgyaltunk, hogy történtek meg az 
ellenőrzések a zárszámadáskor, melyről a Képviselő-testület tájékoztatást kap. A 
melléklet tartalmazza az éves elszámolást. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 
2012. évre vonatkozó ellenőrzési terv javaslatot megtárgyalni, majd jóváhagyni 
szíveskedjen! A PTKB tárgyalta, mely elfogadásra került. 
 
 

Rogán László polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 

346/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi belső 
ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a DPÖTKT-nak való megküldésre 2011. 
november 30. 
 

6. Javaslat a 2011. szeptember hónapban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 

elfogadására 

258/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (6.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Az előző hónaphoz hasonlóan szeptemberben is 
elkészült a pályázati összefoglaló, amit a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Rogán László polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

347/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 
hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 



 

Határidő: azonnal 
 

7. I. Dorog Város és Tokodaltáró Község, Társulási 
Megállapodást felmondó határozatának hatályon kívül 
helyezése  
II. A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás 2011. évi költségvetési rendeletmódosítása 
266/2011.(X.27.) sz. előterjesztés. 

Írásos anyag csatolva. (7.sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Dorog Város és Tokodaltáró Község társulási 
megállapodás rekultivációs pályázaton ismét szeretnének részt venni, amelyhez 
az összes település jóváhagyása szükséges. Kérem a Képviselő-testületet, hogy 
jelezze felém, ha bárkinek hozzászólása van. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az I. határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

348/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Dorog Város és Tokodaltáró Község döntését, mely szerint a Társulási 
Megállapodás felmondásáról szóló korábbi határozatukat hatályon kívül 
helyezik, azzal, hogy a Dorog és Tokodaltáró csak a KEOP 7.2.3.0 – 2007 – 
0002 azonosítószámú, települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja tárgyú 
pályázatban vesznek részt, és további tagdíjfizetési és egyéb fizetési 
kötelezettség nem áll fent a részükről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. számú 
mellékletben lévő határozati javaslatot aláírja, és döntésről értesítse a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármesteri felolvassa a II. határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

349/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 



 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Duna - Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi bevételeinek és 
kiadásainak 2011. szeptemberi rendeletmódosításával egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező 2. számú mellékletben lévő határozati javaslatot aláírja, és döntésről 
értesítse a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 
 

8. Javaslat a Kós Károly ÁMK Kalász Művészeti Iskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévre vonatkozó 

tantárgyfelosztásának fenntartói jóváhagyására, a KAMI vezetői 

megbízásának Pest Megyei Kormányhivatal által elvégzendő 

törvényességi felülvizsgálata kezdeményezésére  

254/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (8.sz. melléklet) 
 
 
Rogán László polgármester: Az ÁMK-ban az igazgató lemondását követően 
kialakult egy rendezetlen helyzet, ennek megoldása érdekében szükségesnek 
látom, hogy a Kormányhivatal törvényességi vizsgálatot végezzen el. A 
vizsgálat eredményének birtokában már tudjuk a további teendőket és az ÁMK 
sorsát intézni. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 
 

350/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kós 
Károly ÁMK Kalász Művészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
intézményegység-vezetői megbízásának Pest Megyei Kormányhivatal által 
elvégzendő törvényességi vizsgálatát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 



 

 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 

351/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly ÁMK 
Kalász Művészeti Iskola 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozó, a tantestület 
által 2011. október 1-jén elfogadott tantárgyfelosztásának jóváhagyását 
elnapolja a Pest Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezett törvényességi 
vizsgálat befejezéséig. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester és mb. ÁMK igazgató 
 

9. Javaslat a Fénylakk Budakalászi Vívósport Egyesület 

névhasználati kérelmének elbírálására  

255/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

  Írásos anyag csatolva. (9.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester a Sportegyesület kérte a „Budakalászi” toldalékos 
név használatát.  
A bizottságon jelezte, hogy nem tudta, hogy kérelmet kell benyújtani és ezt most 
pótolta. Az OKSB tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta.  
 
Rogán László polgármester ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás.  A Képviselő-testület 10 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 

352/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul a 
Fénylakk Budakalászi Vívósport Egyesület 2011. október 12-én kelt kérelmében 
foglaltak alapján a „Budakalász” név toldalékos használatához.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 



 

 
10. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja beszámolójának elfogadására 

  268/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 
  Írásos anyag csatolva. (10.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Az intézmény vezetője elkészítette az 
előterjesztést és beszámolót, ami tartalmazza a gondozottak számát, az 
eseményeket. A PTKB egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot, melyet 
elfogadott. Jelen van az intézmény vezetője, akinek kérdése van hozzá jelezze. 
 
Tolonics István: Jelen volt, az intézmény vezetője a bizottsági ülésen, és 
elmondta, hogy milyen gazdag programjaik vannak, elmondta továbbá, hogy 
egy szép összefogásnak lehetünk tanúi, mivel egy bizonyos cég kifesti 
augusztusban az intézményt, s ez nem jött össze, a dolgozók és azok 
hozzátartozói festették ki, szinte újszerűvé varázsolták az intézményt. 
 
Rogán László polgármester: Kaptunk egy szép kiadványt, mely az augusztusi 
nyaralást tartalmazza, örülünk, hogy segíthettünk. Szeretném megköszönni 
azoknak a munkáját, akik az intézmény kifestésében részt vettek. Bízom benne, 
hogy ez az összefogás egy ragadós példa, a Szentistván telepi iskolában is 
elkezdődtek a munkálatok, s tudunk egy hagyományt teremteni. Elképzelhető, 
hogy az önkormányzat hozzájárul, meghirdettünk egy határidőt, napot, közösen 
tudunk együtt dolgozni, s ezzel a közösség összekovácsolódik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

353/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kalászi Idősek 
Klubja 2011. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

11. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 
beszámolójának elfogadására 

  269/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 
  Írásos anyag csatolva. (11.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: A Jóléti Szolgálat vezetői elkészítették a 
beszámolót az alapítvány tevékenységéről, a bizottság megtárgyalta és az 
előterjesztést egyhangúlag támogatta. 



 

 
 
Dr. Kulin Sándor : Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évi beszámolóban 
szerepelt az, hogy a Kalász Kenyér Kft-vel a régóta zajló perünk befejeződött, 
azóta az januárban jogerőre emelkedett, tehát a felperesnek mind a két 
beadványát, illetve keresetét elutasították, mind a két keresetét a birtokháborítást 
és az anyagi kárpótlást is. Anyagi kártérítésre és a perköltség megfizetésére 
kötelezték. Beszámoló utolsó részében említett rövid útszakaszra a Vasút sor e 
vakon végződő 150 m-nek útfelületét jelenti, bármilyen megoldás szóba jöhet, 
ami stabilizálná az utat, hogy ott eső esetén ne legyen mély kátrány, nagyon jó 
lenne, nem utolsó sorban, azért mert így előbb vagy utóbb a gépkocsik 
tönkremennek. A jelenleginél teherbíróbb burkoló felülettel kellene ellátni, mert 
a pékség miatt igen jelentős és nagysúlyú teherforgalom bonyolódik rajta és 
csapadékos időben szinte járhatatlan az út. A járda is előbb vagy utóbb tönkre 
fog menni. Szeretném megköszönni az 1.000.000.-Ft-os támogatást, mely 
befektetésre került, a cserkészeknek átadott épületszint használhatóvá tétele 
érdekében a cserkészek igen jelentős fejlesztést hajtottak végre: közművek, 
nyílászárók, belső burkolás, vakolás, fűtés került kivitelezésre. A kert-udvar is 
rendezett.  
A mi szintünkön további előrelépéshez nem jutottunk forráshoz, ez évben még 
az NCA működésre kiírt pályázaton sem nyertünk. Tervünkben a cserkészekkel 
közösen az esőcsatorna ez évi megvalósítása szerepel, mely két hét múlva kerül 
kivitelezésre. 
 
Rogán László polgármester: Amint lehetséges betesszük a költségvetésbe, és 
valamilyen megoldást, aszfaltborítást teszünk oda. 
 
Rogán László polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, több hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 

354/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budakalászi 
Jóléti Szolgálat Alapítvány 2011. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 



 

12. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak az 
ellátásáról 
 253/2011.(X.27.) sz. előterjesztés 

  Írásos anyag csatolva. (12.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés az önkormányzat szociálpolitikai 

feladatainak ellátásáról, az egyes ellátások bemutatásáról, a jogszabályi 

környezet változásairól szól. Beszámol az egyes ellátásokra kifizetett 

összegekről, valamint az ellátottak számáról. Az előterjesztést a Népjóléti 

Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta.  

 
Rogán László polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

355/2011.(X.27.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálpolitikai 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
Rogán László polgármester  beszámol a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről: Szeptember 30-tól 2-ig Kahlam Main testvéreinket vendégül 
láttuk, az a véleményem, hogy tartalmas műsort tudtunk részükre összeállítani és 
nyújtani. 30-án érkeztek meg, még aznap volt egy Parlamenti látogatás, 
budapesti városnézés, várlátogatás, Citadella látogatás. Másnap budakalászi 
séta, gondolom, hogy ez élmény volt a számukra, majd pedig Szentendrei 
látogatáson vettek részt. Másnap Lajosmizseiek jöttek és magyaros 
vendéglátásban volt részük, majd pedig lovasbemutatón vettek részt, mely 
élmény volt számukra.  
 
Szeptember 5-én Börcsök László járt nálunk és örömteli híreket hozott nekünk, 
úgy néz ki, hogy még idén végső fázisba fordulhat a Budakalászi Rendőrőrs 
létesítése.  Azért járt nálunk, hogy helyet keressünk az őrs számára. Én a Budai 
u. 31-et javasoltam számukra. A Budai út 31. szám, ahol most a közterület-
felügyelőink, illetve a településőrök vannak, az egy 3 szobás helyiséggel 
rendelkező épület rész van, az 11 fő számára, akik Budakalászi őrsre 
települnének megfelelne. A közterület-felügyelet és a városi rendészet pedig a 



 

Szentistván telepre kerülne ki. Én ezt megelőlegeztem Börcsök Urnak, hogy az 
önkormányzat, természetesen testületi döntést követően, hogy helyreállított 
állapotban átadná, természetesen a rezsit és minden költségét a rendőrségnek 
kell fizetnie. Úgy gondolom, hogy a város közbiztonsága érdekében megéri a 
kapcsolatunk ápolása a rendőrséggel a rendőrőrs telepítése Budakalászra, amely 
előmozdíthatná a budakalászi polgárok biztonságérzetét. Megemlékeztünk 
október 6-ra, október 8-án Budakalászon 26. Szüreti felvonulás volt. Október 
14-én a NIF képviselői voltak itt a József Attila utca és a félbemaradt 
körforgalom tekintetében. Jelezték nekünk, hogy a vállalkozó, aki a 
közbeszerzésen elnyerte a pályázatot időközben felszámolás alá vonták. Nekünk 
mindenféleképpen olyan megoldást kell találni, hogy gyorsabban ezeket a 
munkákat olyan irányba tereljük, hogy a télnek úgy mehessünk neki, hogy a 
balesetveszélyes állapot ne maradjon fenn. Mi elmondtuk, hogy azok a 
megkeresések, amikkel az Államtitkár Úr felé fordultunk nem vezettek 
eredményre, úgy más megoldást keresünk ennek az állapotnak a 
megszüntetésére.  
Október 18-án jártam a Teve utcában, ahol dr. Simon Tamás r. dandártábornok 
meghívásának tettem eleget. Október 19-én a kistérségi szokásos havi ülésen 
vettem részt. Október 20-án egy olyan díj átvételére került sor, a Ramada 
Hotelben, az Arany Hangya díj, ahol a Budakalászi Önkormányzat 2 díjban 
részesült, így szeretném megköszönni minden kollégának, aki ebben a 
munkában részt vett. Nyíregyháza és Budakalász között nagyságrendileg is nagy 
különbség van, mivel azt mondják, hogy mi a mi pályázatunk sokkal jobb volt 
minden tekintetben, mint Nyíregyházáé. Október 21-én a Szentistván telepi 
iskolának a 20. évfordulóját ünnepelhettük itt a Faluházban, ami nagyon jó 
hangulatban telt. Megjelent a Szentistván telepi iskola könyve, ez egy 
keményfedelű, kérek mindenkit, hogy aki teheti ezt a könyvet vásárolja meg, 
1.000.-Ft-os áron lehet kapni a Szentistván telepi iskolában, ennek a bevétele az 
iskola továbbfejlesztését szolgálja.  Ez egy olyan kiadvány, ami indul az 
alapítástól, és az augusztus 19-ei festéssel zárul. Ez egy nagyon tartalmas 
kiadvány. Írtak bele a régi diákok, régi tanárok, a mostani diákok és tanárok, 
ismételten kérek mindenkit, hogy aki teheti az vásárolja meg.  Október 22-én itt 
a Faluházban tette le az állampolgársági esküt Ada Város alpolgármestere és 
családja, nagyon megható és bensőséges ünnepi keretek között. Büszke vagyok, 
hogy Ada Város alpolgármesterének és családjának én adhattam át az 
állampolgársági okmányt. Megkezdődtek azok a felújítások, amit az előző 
testületi ülésen a képviselő-testület jóváhagyott és már középtájon tartanak a 
munkák a Pacsirta utcában, Attila utca, József Attila köz tekintetében. Akik 
figyelik az építkezéseket azok láthatják, hogy a Pomázi úti járdaszakasz , rossz 
állapotban van, kértem a kollégákat, hogy azt is javítsuk meg, ezek a munkák 
elkezdődtek.  
 



 

A Szegély utcai árok rendezése is folyamatban van, aki arra jár, láthatja, hogy a 
vizet próbáljuk elvezetni valamilyen szinten.  Folyik a városban a krumpli és a 
hagyma szétosztása, s kérem a nyugdíjas lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel 
a falragaszokat és mindenki, akit ez érint az olvashatja, és átveheti a krumplit és 
a hagymát. Köszönöm ennyi lett volna az én napirend előtti hozzászólásom.  
 
Balog Csaba.: Szeretnék egy problémára rávilágítani,többször említettük a 
közlekedéssel kapcsolatos biztonságot, az egészséggel kapcsolatos biztonságot 
is fontosnak tartom. Október 7-én pénteki napon az önkormányzat felé érkezett 
egy bejelentés hogy van egy elütött róka a Szegfű utca mellett, ahol a kutyákat 
szokták sétáltatni. Ennek nagyon nagy veszélye volt, mert mentünk ki vásárolni, 
és 8-án még mindig ott feküdt a rókatetem. Én attól tartottam, hogy veszett, 
többször felvettem a kapcsolatot a városi rendészettel, ők próbáltak valamilyen 
megoldást találni, de nem volt könnyű dolguk nekik sem. Ha ez pénteki napon 
bejelentésre került, akkor, miért kellett szombatig várni egy ilyen esetben. 
Gyerekek sétálnak arra, más állatok, s hazavihetik a fertőzést, eleven veszélyről 
van szó, gyorsan kellene cselekedni, ha ilyen esetleg felmerülne legyen esetleg 
megoldás. A tavalyi esztendő a csapadéki vizek éve volt, tulajdonképpen azt 
szeretném megkérdezni, hogy a körzetemben van Bimbó u. szikkasztógödör, 
ami már évek óta nem volt kitisztítva. Nagy problémát okozott, pincéket öntött 
el a víz, tudom, hogy leveleztek-e témában, hol tartunk és milyen lehetőség van, 
a szikkasztógödröket hogyan tudjuk használni? Tudom, hogy ennek 
költségvonzata van. 
 
Homor István beruházási osztályvezető: Évek óta húzódó probléma 
egyébként, megnéztük a helyszínt több alkalommal, nem túl egyszerű a 
megoldás. Valóban van ott egy szikkasztó rész, de ez nem oldja meg a 
problémát, ha ott valaki megnézi a területet, akkor látható, hogy olyan mélyre 
épültek a garázsok, és ahhoz hogy ott víz, csapadék elvezetésre kerüljön, az egy 
jelentős összegbe kerülne, tervet kellene készíteni és be kellene tenni a 
költségvetésben, és dönteni kellene róla. 
 
Rogán László polgármester: A szikkasztó árkokkal kapcsolatban 
megcsináltattuk a Liliom utcában, ott is évek óta probléma volt. Bízom benne, 
hogy ha jön az eső, az elvezetés már látható. Rókatetemre térjünk vissza, az 
önkormányzatnak van gyepmestere, s ha nem történt hatékony és gyors 
intézkedés, akkor utána fogunk nézni, akár macska, rókatetem nem maradhat az 
utcákon. 
 
Német Antal: A közelmúltban az időszaki választásokról szóró anyag jelent 
meg, az én közvetlen lakóhelyemet érintő ígérvény is szerepel, elég furcsa 
módon, mert azt mondja, elérhető álommá válik, a csatornázást követően meg 
volt, 2005 az előtti Képviselő-testület, napirendre tűzte, a tervezési szakaszon túl 



 

jutott, és beadásra is került a pályázat. Én úgy gondolom, hogy a megjegyzés 
valamilyen érdemi  tevékenység folyna, mindannyian tudjuk, hogy ez nem így 
van, hiszen nincs a témának érdemi felelőse. Informális beszélgetéseken túl 
szerintem ezzel a hivatalban nem foglalkozik jelen pillanatban senki, az a 
kislány aki bedolgozta magát, az jelen pillanatban szülési szabadságon van. 
Homor kolléga ügyes-bajos dolgai mellett lebonyolította a terveztetést, és az a 
személy, aki tulajdonképpen felelőse lett volna az már nincs a foglalkoztatás 
körében. Ott lévők és az ottani tulajdonosok nélkül érdemi előrelépésre nem 
kerülhet sor, bábáskodás amit én előző alpolgármesteri funkció keretén belül 
ezzel foglalkoztam jelenleg úgy érzem, hogy informálisan elég jelentős anyag 
áll az én birtokomban, az elmúlt évben nem keresett meg senki azzal, és más 
olyan tulajdonostársakat sem, hogy konzultatív megbeszélésre kerülne sor, 
viszont az ott lakók nélkül a forrás, és elsősorban tulajdonképpen az ott lévő 
tulajdonosok által biztosítandó kötelező forrás, másképp nem mehet, csak úgy, 
hogy ha egy megfelelő konzultációra kerül sor. Rendszeresen megkérdezik, 
hogy van- e előrelépés, ebben az ügyben, és én úgy látom, hogy tulajdonképpen 
anélkül az ottani tulajdonosoknak  a bevonására ne kerüljön sor,előrelépés  nem 
következhet be. Az, hogy ez a tervek között szerepel, én a legutóbbi bizottsági 
ülésen azt tapasztaltam, hogy  más irányba megy az informális dolog is, mert 
senki nem kereste meg KBKI-t, mert lehet hogy nem is tudják itt a 
képviselőtársaim, hogy mit jelent, mert annak idején a  Zicsi úrral én voltam 
bent a minisztériumban,annál a személynél, aki nem fogadta be a 2006–os 
pályázatunkat. Nem azért nem fogadta be, mert ez a pályázat nem felelt volna 
meg az EUS elvárásoknak, hanem kellékhiányos volt. Gyakorlatilag ez az 
úriember itt lakik a közelünkben, Szentendrén és a mai napig is ott dolgozik a 
Környezetvédelmi Minisztériumban, mint főtanácsos, nyugdíjasként olyan 
szakember, aki végigcsinált már egy jó néhány csatorna projektet,Dél-Afrikától, 
Indiáig annak ellenére, hogy 78 éves  a minisztérium még szükségesnek tartja a 
foglalkoztatását. Annak idején Ő a Zicsi Urral együtt egy 2 órás konzultációs 
megbeszélésre hajlandó volt fogadni bennünket, és ebben nagyon sok olyan 
eligazító, információt kaptunk. A FŐCSAT, mint szolgáltató az EUS szabályok 
alapján nem tagadhatja meg a befogadó nyilatkozatokat.  
Neki ez, mint szolgáltatónak kötelessége. Én szeretném, kérni a polgármester 
úrtól, hogy mindenképpen kezdeményezni kell az érdekelt tulajdonosokkal és jó 
néhányan elkezdték az előtakarékosságot, de addig az önrész, ami nem kevés 
úgy 5-6.000.0000.-Ft biztosítását, csak az ottani tulajdonosok bevonásával lehet, 
és köztudott, hogy a Homor Úr szervezésünk eredményeképpen 138 személy az, 
aki az előtakarékosságot elkezdte, ez csak egy 131 néhány millió forint 
összegben tudja biztosítani, úgy adja ki az OTP a fedezetigazolást, viszont a 
többiek, azok azt várják, hogy elinduljon egy folyamat kommunikáció feléjük, 
hogy az elő takarékosság nélkül, megalakuló csatornatársaságnál annak a 
számlájára befizethessék az önrészüket. Ha ilyen kezdeményezés, ha nincs, 
akkor itt ne beszéljünk folyamatról. Ehhez nem is kell pénz, az önkormányzat 



 

költségvetésében oly módon, az volt az elképzelés, hogy az Zicsi Úrék lesznek a 
felelősei ennek a csatorna társulás szervezésének és bonyolításának, de nyilván a 
tagok az ott érintett tulajdonosok kell, hogy legyenek.  
 
 
Rogán László polgármester: Lakosság nélkül nem lehet. A háttérben nagyon 
sok munka folyik Németh képviselőtársam a bizottsági üléseken is jelen van, és 
a szakértői tudását kamatoztatja. Azt, hogy ezt be kell fogadnia a FŐCSAT-nak 
nem egyértelmű, mivel ők is hivatkoznak különböző jogszabályokra. Ezt a 
körzetet elég sokszor járjuk és tapasztaljuk, hogy az embereknek az első két 
kérdésük, hogy Felsővár utca járhatóvá tétele és bejárhatóságának a 
megteremtése, illetve a csatorna. Amikor lesznek olyan információk, hogy 
mikor lesz csatorna, akkor szervezünk egy lakossági fórumot és számítunk 
Németh képviselőtársam szakértelmére, mivel ott lakik. 
 
Nógrádi Zoltán: Ha lesz helyhatósági választás, akkor az önkormányzati 
pénzből a Budakalászi Hírmondóban fel lehetne tüntetni a képviselő nevét, 
bemutatkozó anyagát is.  Kicsit szakmai hiánynak érzem, hogy a helyi újságban  
budakalászi polgár nem olvashat a helyi körzeti választásról.  
 
Tolonics István: Én is csatlakoznék Német úrhoz, hogy a pékség előtti területtel 
csinálnánk valamit, illetve a vasút előtti felhajtó sort is rendbe hozhatnánk, 
miután nem sokára jön a havas idő. Több zászlót látunk, mint tavaly, azonban jó 
néhány oszlopról hiányzik a tartó.  
Vasút sor, Jókai utcai árok, sokan érdeklődnek, hogy ki foglalkozik ezzel az 
üggyel, mert nehéz telefonon elérni ezt a személyt, jó lenne elérni és ezt is 
megoldani, mert jön a tél. 
 
 
Rogán László polgármester: A zászlótartókat március 15-re kihelyezzük. A 
zászlótartók azért vannak még kint, mert a párnapos eső miatt nem lehetett 
kiszedni a tartóból.  
Várunk egy-két napot, amíg megszáradnak, és majd kiszedjük, de akár kint is 
maradhatnak a zászlók. Más országokban kint vannak, nem azt mondom, hogy 
maradjon kint, de egy színfolt.  
 
Hasonló megoldással lehet élni, mint Zrínyi utcai ároknál fel lehet emelni. A 
zsilip és az utca között 40 cm különbség van, a víz magassága, mindig 
megmarad, hogyha bejön a csapadékos idő, akkor a Vasút sori árok a közlekedő 
edények bemennek a házak, pincék alá. Ezt valahogyan kezelni kell. 
 
 



 

Nem szeretnék több százmilliós költséget, vágjuk át a gátat, bontsuk el , vágjuk 
ki a zsilipet, azonban ha nem lesz pénzünk, akkor egy egyszerű megoldást kell 
keresni, BKV-val felvettem a kapcsolatot,mert az ő feladatuk az 
árokkarbantartás, melyet az ősz folyamán megtesznek, meg fogom nézni, de jó 
lenne egy olyan megoldást találni, ami praktikusan elvezeti a vizet és olcsó.  
 
 
Kaltner Károly: Az FCSM-el kapcsolatban kötelező kiadni az engedélyt, hogy 
mi a pályázatunkat be tudjuk, de az idő nincs megszabva mikor és meddig kell 
kiadnia. Egész egyszerűen nem kapjuk meg ezt az okiratot és addig nem tudjuk 
a tervünkhöz hozzácsatolni. Udvarhelyi kabinet főnök el tudja mondani Neked, 
hogy mennyit foglalkozom a csatorna kérdésével, megy a munka a háttérben. 
 
Rogán László polgármester: Az a véleményem, hogy ezt a problémát együtt 
kell megoldanunk.  138 belterületi határon van ez az állapot, ami most ott van, 
azon szeretnénk segíteni. Én most nem szeretnék bele menni, adok kapokba. 
 
 
Német Antal: Annyit azért, hadd mondjak a Károlynak, hogy volt már olyan 
eset Magyarországon, hogy a befogadó nyilatkozat miatt közvetlenül a 
környezetvédelmi biztos felé fordult, magyar nyelvű levéllel az önkormányzat és 
délután már itt volt a válasz faxon, hogy ezt nem tagadhatja meg. Ez olyan 
dolog, hogy itt nincs a szolgáltatónak nincs ilyen joga, mivel ez Uniós elvárás, 
tehát erre nem lehet hivatkozni. 
 
 
Rogán László polgármester:A képviselő-testület a nyílt ülésének a végére ért, 
10 perc múlva zárt ülés keretében folytatjuk a munkát. Én elbúcsúzom a tisztelt 
vendégeinktől, a tisztelt televízió nézőktől, mindenkinek jó pihenést kívánok. 
 

Nyílt ülés végére ért. 18.30.kor. 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
Rogán László      Dr. Molnár Éva 
polgármester      jegyző 
 
 
Szklenár Szilvia 
jegyzőkönyvvezető 
 


