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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 31/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. november 24-én (csütörtökön) 18 óra 00 perckor 
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 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 
dr. Hantos István képviselő 

 
Megjelent továbbá: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Hegyvári János műszaki irodavezető 
    dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 
    Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport 
    osztály osztályvezető 
    dr. Udvarhelyi István pm. kabinetvezető 
     
          
 
Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Tervezett napirend: 

1. Javaslat bölcsődeépítéssel kapcsolatos tervdokumentáció II. ütemének 
megrendelésére és a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú 
pályázaton való indulásra 

283/2011. (XI.24.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:   minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a bölcsődei férőhelyek bővítésére  

279 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
        Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a Budakalász, Omszk park 3. alatt lévő műfüves pálya bérbeadására 

vonatkozó „Használati jogot alapító szerződés” módosítására 
280 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
                 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a 2011. október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására.  
284 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

Zárt napirendi pontok: 
5. Javaslat az OMSZK Parkra vonatkozó hatástanulmány készítőjével kötött 

szerződés módosítására (zárt ülésen tárgyalható) 
275 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a szennyvízkezelés alternatív lehetőségeit kidolgozó hatásvizsgálat 

értékelésére (zárt ülésen tárgyalható) 
278 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat lakóingatlan megvásárlására (zárt ülésen tárgyalható) 

281 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a 08/36 sorszámú, felépítménnyel rendelkező bértelek kiürítésére 

(zárt ülésen tárgyalható) 
282 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat az ingatlan ½ részének cseréjére (zárt ülésen tárgyalható) 

285 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a 
budakalászi polgárokat. A soron következő rendes testületi ülést megnyitom, 
megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
 
A mai napra 4 nyílt, 5 zárt napirendi pont került kiküldésre. 
 
Nógrádi Zoltán: Javasolnám, hogy az OMSZK parkos napirendi pontot nem 
látom, hogy zárt ülésen tárgyalja a testület, nyílt napirendnek vegye fel. 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Úgy gondolom, hogy ez a napirend az 
önkormányzat vagyonát érinti, hiszen a határozati javaslat összegszerűséget is 
tartalmazni fog, s nem gondolom, hogy a másik félnek erről tudomást kell 
szereznie, ha egyáltalán bármilyen szerződésmódosításra kerül sor. 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 5 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett nem fogadta 
el Nógrádi Zoltán módosító indítványát. 
 
Napirendi pontok elfogadásáról szavazás.. A Képviselő-testület 11 igen, 
egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Zárt napirendi pontok elfogadásáról szavazás. A Képviselő-testület 9 igen, 2 
tartózkodás mellett elfogadta a zárt napirendi pontokat. 
 
Rogán László polgármester beszámolója:  
2011. október 3-án a Budakalászi Köz Alapítvány ülésére került sor, melyen 
teljes létszámban részt vettünk, ahol kiértékeltük az un. budakalászi Bursa 
Hungarica eddig beérkezett pályázatait, a támogatottak által készített 
véleményeket. Kértem a Közalapítványt, hogy tegye lehetővé azokat a 
támogatási összegeket, amiket a cégek ajánlanak fel a nyugdíjas karácsony 
számára, mely a közalapítvány számlájára érkezik meg és tegye lehetővé, hogy a 
számlán és az alapítványon átfolyatva az önkormányzat felhasználhassa, mivel 
ez egy célzott támogatásként érkezik a számlára. Ezt a közalapítvány tagjai és 
Elekes Botond Úr is egyhangúlag támogatta.  
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Október 15-én megkoszorúztuk Érden Téglási András 56-os hős sírját. Róla azt 
kell tudni, hogy november 10-én Budakalászon lőtték le a szovjet csapatok. 
Október 19-én egy nagy sikerű Duna konferenciát tartottunk a Faluházban 
Deutsch Tamás, illetve vízügyi szakemberek részvételével.  A tanácskozás azt 
tűzte ki céljául, hogy az Európai Unió által elfogadott Duna stratégiához 
csatlakozva a kistérségünket valamilyen szinten pénzhez juttatjuk. Ha nem is a 
2007 és 2013 között esedékes Európai Uniós forrásokból, hanem a 2014 és 
2020-ra érvényes erőforrásból. Tudni kell, hogy a Duna stratégia az Európai 
Unió második legfontosabb stratégiája a balti régió után, hogy Budakalásznak a 
lehetőség szerint ebben az élen kell járnia. Én majd a kistérségi társulás ülésére 
fogok majd egy előterjesztést tenni minden polgármester számára a képviselő-
testületükhöz, ezt majd megtesszük mi is a hivatallal együtt kidolgozunk egy 
előterjesztést a budakalászi képviselő-testület számára is, hogy el tudjunk 
indulni ezen az úton.  
Hétfőn részt vettem egy 95 éves hölgy szép korú köszöntésén a Napvilág Idősek 
Otthonában, aki szellemileg aktív. Még aznap volt az országos védelmi nap, 
amiről azt kell tudni, hogy különböző „nem hiteles” Csillagok Háborújából 
olvastak bolygóneveket a rádióban és este volt egy sziréna forgatópróba az 
egész országban, ami azt jelentette, hogy Budakalász is megfelelt ennek a 
napnak. Sokan tudják, de sokan nem tudják, hogy a budakalászi légvédelmi 
sziréna itt van a Polgármesteri Hivatal mellett a volt Pálma Presszó és 
Polgármesteri Hivatal között.  
Tegnap a Krisztina körúton a Képviselő-testület felhatalmazása alapján aláírtam 
a T-Commal a szerződést, ami az üzletrészünk, tulajdonunk 75%-ról szól, jövő 
héten szerdán fog az összeg amit a Képviselő-testület kialkudott a számlánkra 
megérkezni. Bízom benne, hogy ez olyan tőkét jelent Budakalász életében, amit 
tudjuk, hogy az orvosi rendelőre szeretnénk fordítani és bízom benne, hogy a 
jövő év beruházásai közül ez egy kiemelkedő beruházás lehet. Itt szeretném 
elmondani, hogy keressük az ideiglenes orvosi rendelőnek a helyét, még nem 
zárult le semmilyen formában annak a kijelölése, hogy hol tudjuk kialakítani 
ezeket a helyiségeket, mivel a városban kezd keringeni a rémhírek, melynek 
szeretném elejét venni. Az ÁNTSZ még nem mondta ki, hogy hol ad nekünk 
lehetőséget arra, hogy meg tudjuk valósítani, addig keressük a helyiséget, a mai 
napig. Vannak irányok, természetesen és tudni kell azt, hogy bármilyen irányt 
választunk az mindenféleképpen hol a 9 hónap akadályoztatásokkal, bizonyos 
szintű kellemetlenségekkel jár. Én azt gondolom, hogy mindenki számára 
célként lebeghet a szemünk előtt, ez a 9 hónap után teljesen korszerű, XXI. 
századi rendelőnk lehet.  
Jelentem a T. Képviselő-testületnek, hogy elkészültek azok az utcák, amiket a T. 
Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat ebben az évben 
kivitelezésre jónak tartott. Pacsirta utcával kezdtünk, Attila utca és József Attila 
köz. Elkészült most a napokban Kántor és a Kanonok utcának a mart aszfaltos 
borítása, úgyhogy kapott egy ideiglenes behúzást, hogy az ott lakók ezt az 
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időszakot át tudják vészelni. Véleményem szerint jó minőségű utcák készültek 
el, ajánlom minden Képviselő-társamnak, hogy ha teheti, keresse fel a Pacsirta 
utcát, mert ott olyan mértékű útépítésre került sor, ami szerintem példaértékű 
lehet.  
Folyik és lassan befejeződik az idei esztendőben ez a 2.300.000.-Ft elköltése a 
Kálvárián, a feltárás. Kérek minden Képviselő-társamat és a lakosságot, aki még 
nem járt kint, hogy ha ideje engedi, keresse fel a Kálvária dombot, a kereszteket. 
Véleményem szerint olyan nagyformátumú leletanyag került elő, és kerül elő 
folyamatosan, amire senki nem számított. A mostani feltárások alapján egy 
22x15méteres templomot tártak fel a régészek és József atya szerint nagyobb, 
mint a Szent István telepi 85cm-es falakkal, a mai nap folyamán előkerült a 
szentély. Aki teheti, az menjen fel. A jövő évi költségvetés tárgyalásánál fogok 
tenni egy javaslatot, hogy tudjuk támogatni. Köszönöm, ezzel a polgármesteri 
beszámolót befejeztem. 
 

 
NAPIRENDIPONTOK MEGTÁRGYALÁSA: 

 
1. Javaslat a bölcsődeépítéssel kapcsolatos tervdokumentáció II. ütemének 

megrendelésére és a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11. számú 
pályázaton való indulásra. 
283/2011.(Xi.24.)sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (1.sz.melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Felkéri Hegyvári János műszaki irodavezetőt, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Hegyvári János műszaki irodavezető: Tisztelt Képviselő-testület! A 
Képviselő-testület az októberi ülésén meghatározta az előterjesztés címében 
szereplő pályázat keretében megvalósítani kívánt vagy tervezett  bölcsődének a 
helyét, illetve ütemezett tervet és szerződést kötött kibővített engedélyezési 
tervek elkészítésére, azzal hogy az első ütemet elkészülése után egy pontosabb 
kivitelezői árbecsléssel határozandó meg a teljes létesítménynek a bekerülési 
költsége, mely kellő alapot szolgáltat arra, hogy a testület döntsön arról, hogy 
van-e lehetőség most indulni a pályázaton. Az I. ütemben a vázlattervek 
elkészültek erre a kivitelezők erre értékbecslést tettek, amelyből az látszik, hogy 
250 millió forintos maximálisan elszámolható támogatáson felül mintegy 40-
50millió forint közti önrész biztosítására van szükség az önkormányzat részéről. 
Ez az önrész gyakorlatilag elosztható 2 évi költségvetés terhére, azért mert a 
támogatási szerződés aláírását követően 2 éven belül kell ezt a létesítményt 
átadásra alkalmassá megépíteni. A bölcsődeépítéssel lehetővé válik egy olyan 
korszerű jó infrastrukturális ellátottsággal rendelkező, jó helyen lévő korszerű 
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bölcsődének a helye és annak építése, amely megoldaná Budakalászon az évek 
óta tartó bölcsődés korú gyerekek elhelyezésének a problémáját. A pénzügyi 
csoport ki gyűjtötte annak a bölcsődének, ami most Budakalászon működik éves 
szinten mi a költsége 32millió forint, melyből 2/3-ad 1/3-ad arányban oszlik 
meg. Az 1/3-át kapja meg normatív támogatás címén az államtól, az 
önkormányzat pedig 2/3-od tesz bele. Gyakorlatilag ezzel az üzemeltetési 
költséggel lehet számolni az új bölcsőde megépítésénél, ugyan ez valamivel 
nagyobb lesz, viszont korszerűbb szerkezetekből fog felépülni gyakorlatilag az 
energetikai tényezői is annyival jobbak lesznek. Kb. ez ugyanezen az éves 
szinten üzemeltethető.  
A bizottságok a határozati javaslatokat a véleménylapokon szereplő 
kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadásra javasolták.  
 
Rogán László polgármester: A bizottságok által tett módosító javaslatokat 
befogadtam és így fogom felolvasni. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy 
ez a költségbecslés, ami előttünk van, az 4-50 millió forintra teszi ki azt a 
hozzáadandó összeget, amit majd nekünk állni kell. Természetesen ez egy 
becsült összeg. Elképzelhető, hogy ha kiírjuk a közbeszerzési pályázatot, akkor 
ennél alacsonyabb összegek is beérkezésre kerülhetnek. Én is azt mondom, hogy 
erre a bölcsődére mindenképpen szükség van.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Csak annyival egészíteném ki, hogy akkor ebben az 
összegben benne van sok olyan feladat, út, térkő, amit ott egyébként meg 
kellene csináltatni, de ha csak magát a bölcsődét nézzük, akkor az egy 
szerényebb beruházás lesz, de a plusz összeggel emelkedik ez ennyire.  
 
Rogán László polgármester: Természetesen a bölcsődének néztük a kiviteli 
költségeit az jóval kevesebb, most összeget nem tudok mondani, valóban, ahogy 
Zoltán mondta, hogy ott rendezésre kerül az út. 
 
Kaltner Károly képviselő: Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, és ott arra 
jutottunk, hogy a pályázat lehetőséget ad arra, hogy két évre eltoljuk, szerencsés 
lenne 2013-ban elkezdeni ezt a beruházást, mert 2012-ben elterveztük az orvosi 
rendelő megépítését, hogy ne tornyosuljanak össze a feladatok valamilyen 
szinten csúsztassuk el és úgy valósuljon meg. Tulajdonképpen ez a bölcsőde, 
csak hogy tudják a tévénézők is ez 2013 végén lesz befejezve.  
 
Rogán László polgármester: Én is azt gondolom, hogy egymástól elcsúsztatva 
kell, maximum a párhuzamosságot a végén kell egy kicsit beiktatni. Azt 
gondolom, hogy egy ilyen nagy volumenű beruházást, mint egy orvosi rendelő 
és egy szintén hasonló beruházás, mint a bölcsőde párhuzamosan ne fusson.  
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Németh Antal képviselő: Valóban, amit Kaltner Károly képviselő társam 
említett azt a bizottság elég alaposan foglalkozott ennek a bölcsődének a 
feltételrendszerével, elsősorban a pénzügyi feltételrendszerével, hisz elsődleges 
szerepet kap a jövő esztendőben az egészségcentrum megvalósítása. Nekem 
csak egy aggályom van ezzel kapcsolatban, ahogy elhangzott itt a 
hozzászólásokban, a bizottsági ülésen is, hogy amit az előterjesztésben 
hallottunk Jánostól is, hogy ez 2 éves átfutással létesíthető meg. Sajnos 
gyakorlatilag az a helyzet, hogy a támogatási szerződésben a teljes önrész 
biztosítását a jövő évi költségvetésnek tartalmaznia kell. 
Ez nem kis nagyságú lesz, erre a Képviselő-társaim figyelmét felhívnám, 
ugyanis amikor a költségvetési vitákra sor kerül, mert ez a bölcsőde valóban egy 
olyan projekt, aminek támogathatósága és a lakosság elvárásának szempontjából 
egy nem nagyon halasztható projekt lenne. Tehát itt játszani kell kicsit a 
számokkal majd, és az a keret, amit a pályázat meghatároz, az nem felezhető 
meg, mert nem mindegy, hogy valóban a műszaki megoldásoknál olyan 
megoldásokat találjon a tervező, amelyik egy anyagtakarékos szerkezet és 
technológia szempontjából egy takarékosabb megoldást jelent. Tehát lehetőséget 
kapjunk arra, hogy a pályázati kiírásnál az alacsonyabb összeg jelenjen meg.  
 
Rogán László polgármester: Valóban nekem is az a véleményem, hogy olyan 
technológiai megoldásokra kell törekedni, ami korszerű, de költséghatékony is. 
Elmondtam a bizottsági ülésen is, hogy a jövő esztendő kiemelt projektjei az 
orvosi rendelő, ezért igazán nagy beruházásokat tervezünk jövőre. Külön 
pályázati forrást kell biztosítani a bölcsőde projektnek. Az idei esztendőben 
beállított 60millió forintos pályázati önrész fedezetet nyújt a bölcsőde projektre. 
Jövőre nem tervezünk ilyen nagy számban útjavításokat, természetesen, hogy ha 
pályázat érkezik, akkor tervezünk és saját önerőből az idei esztendőben 
100milliót költöttünk el. Jövőre nem tervezünk ilyen nagyságú beruházást. Az 
orvosi rendelő, amit saját forrásból készítünk el, és a bölcsődén túl, 
természetesen pályázati pénzből szeretnénk részben megoldani. 
 
dr. Hantos István képviselő: Maximálisan támogatom a bölcsődét. Egyetlen 
egy gondom van ezzel az előterjesztéssel, nem maga a témájával, hanem Turi 
Attila szerepel, mint képviselő Triskell Kft részéről. Sok évvel ezelőtt volt egy 
vita, hogy főépítészként saját településén tervezzen, vagy ne tervezzen. Vegyen 
részt olyan ügyek lebonyolításában ahol egyik oldalon főépítészként, a másik 
oldalon valamilyen módon érdekelt, akár tervezőként. Azt gondolom, hogy ez 
nagyon fontos lenne, nem tudom, hogy jelen pillanatban mik a játékszabályok. 
az építész úrral kapcsolatban az önkormányzat részéről. Erre nézve én azt 
mondom, hogy mindenképpen üljön le a főépítész úrral a testület, vagy a 
polgármester úr és ezt a kérdést olyan módon tegyük nyugvó pontra, hogy soha 
sehol semmikor probléma ne legyen. Örök állandó problémaként visszatér saját 
településen alkalmanként hihetetlen dolgok történnek. Turi Attilát kiváló 
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építésznek tartom, de ez most nem a személyéről szól, hanem a státuszról és a 
másik pozícióról.  
 
Krunity Péter képviselő: tulajdonképpen Toni egy részét elmondta, amit 
mondani szerettem volna.  Annyit szerettem volna mondani a bölcsődével 
kapcsolatban, hogy a jövő évi költségvetésnek tartalmaznia kell az önrészt. A 
másik dolog a párhuzamosság. Ha majd döntés születik erről, hogy a pályázat 
sikeres. Magát a munkát mindenféleképpen el kell kezdeni, tehát a jövő évben 
eldől a pályázat nyertessége, az eleve maga után vonja abban az évben, amikor a 
pályázatot megnyerte az önkormányzat abban az évben a munkálatokat el kell 
kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy meghatározza a pályázat kiíró milyen szintig, 
illetve milyen műszaki tartalommal kell elvégezni az első ütemben a beruházást. 
Tény az, hogy azzal számolnunk kell, hogy valami költségekkel fog járni amúgy 
az első ciklusban bármennyire is fáj még ha fedezet is van rá az önrészt kell 
befektetnünk. Erre feltétlenül számítani kell a jövő év során.  
 
Rogán László polgármester: Igen Péter! Ez teljesen így van. Mondtam, hogy 
nem igazán tervezünk azokon a beruházásokon túl, igaz idén is muszáj volt 
megépíteni a támfalat. Jövőre nem tervezünk ilyen beruházásokat. 
Mindenféleképpen az az összeg, amit a Képviselő-testület el fog különíteni, a 
költségvetésében, mint pályázati önrész összeget, azt erre fogjuk használni.  
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A főépítész úr személye szóba került. A 
múltban valóban volt ezzel kapcsolatban vita. Remélem, hogy a jövőben nem 
lesz, és én úgy gondolom, hogy a testületi többség részéről nem is vitás, hogy ez 
mellett a tevékenység mellett tervezőként tervezhet-e Turi Attila a településen. 
A régi vita, hogy pontosak legyünk ő szólt, hogy megbízásos jogviszony 
keretében elláthatja ezt a tevékenységet, vagy főállásban kell ellátnia. Erre 
próbálta az előző vezetés mindenféle állásfoglalást beszerezni bizonyos 
megbízásos keretek között is elláthatja és ezt követően került sor elég méltatlan 
módon a kapcsolat lezárásra, rendes felmondással lett a szerződése 
megszüntetve. Én úgy gondolom, hogy a szakmai paritásait is ismerve ez egy 
szerencsés döntés, és ha jól emlékszem a múltkori testületi ülésen elhangzott 
valamelyik képviselő részéről, hogy az összeférhetőség vonatkozásában, nem ért 
velem egyet, hogy túl alacsonynak találja ezt az összeget. Én emberileg is úgy 
gondolom, miután ismerem Turi Attilát, hogy saját tervezői díjtól mínusz 
irányban tért el és a közösség érdekében kíván dolgozni, megfelelően állapította 
meg az árait. Talán Német úr részéről elhangzott, hogy nagyon olcsón készítette 
el az árajánlatot.  
 
Mányai Zoltán: Én azt gondolom, hogy ha ezt a vitát újra indítanánk, nagyon 
méltatlan lenne, nemcsak a Turi Attila főépítész felé, hanem maga az 
önkormányzatra is, hiszen itt az év főépítészéről van szó, egy olyan emberről, 



9 
 

aki letett az asztalra már valamit, s lehet látni, az egész országban is és 
Budakalászon is. Ezt a vitát, amit egy korábbi politikai vezetés generált, hogy 
egy főépítész keze-nyoma ne látszódjon saját tervezésén az szerintem nonszensz 
volt és remélem, hogy ezt nem kell újra nyitni ezt a vitát. Teljesen egyetértek 
alpolgármester úrral.  
 
dr. Hantos István. Nem a vitát szeretném újra kezdeni és még egyszer 
mondom, hogy nem Turi Attiláról beszéltem, hanem egy olyan pillanatról, 
amikor egy státusz adott pillanatban szembetalálkozhat egy olyan szituációval, 
hogy egy másik státuszában a kettő együtt problémákat okozhat. Nem akarok 
nevet használni, mivel ez bármikor bárkivel előfordulhat, hogy az ilyeneknek a 
rendezésére azt gondolom, hogy az önkormányzatnak oda kell figyelnie. 
 
Rogán László polgármester: Természetesen erre oda fogunk figyelni. 
 
Több észrevétel nem volt. 
 
Rogán László polgármester: Felolvassa a határozati javaslatokat. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

371/2011.(XI.24.) Kt. határozat 
1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy indulni kíván a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 
számú pályázaton.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot 
készíttesse el és nyújtsa be. 
A pályázati anyagot a hivatal munkatársaiból létrehozott 
munkacsoport készíti elő, melynek tagjai: 
Balsai Judit 
Villám Zsuzsanna 
Bencze Anna 
Hajzer Annamária 
Munkacsoport vezetői: 
Hegyvári János 
Orosz György 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatírás során a pontos feladat ismeretében a munkacsoport 
összetételén változtasson. 

3. Budakalász Város Képviselő-testülete a pályázati önrészt a 
település 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
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Határidő:  folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi 
határozatot. 
 

372/2011.(XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton való 
indulással egy időben megrendeli a 337/2011.(X.20.) Kt. határozatában 
nevesített, a Triskell Épülettervező Kft-vel (1034 Budapest, Kecske u. 
25. képv. Turi Attila) 2011. november 4.-én megkötött ütemezett 
tervezői szerződés II. ütemét. 
A Képviselő-testület a tervezői szerződés fedezetét a 337/2011. 
(X.20.) Kt. határozatban foglaltak szerint biztosítja. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   Rogán László polgármester 

 
 
2. Javaslat a bölcsődei férőhelyek bővítésére  
279 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester (2.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!  
Az előző napirend során tárgyalt sikeres pályázat útján építendő bölcsőde 
átadásáig a bölcsődei férőhelyek tekintetében a Képviselő-testület hozott már 
ebben olyan határozatot, hogy a férőhelyek növelése a férőhely hiány érdekében 
ellátási szerződést kötött a meglévő bölcsődei férőhelyek mellett plusz 12 a 
Csodabogár Alapítvánnyal. A Csodabogár Bölcsőde vezetőitől kapott 
tájékoztató alapján, illetve ami az előterjesztés mellékletét képezi már sorban áll 
további 8 gyermek arra, hogy a bölcsődei ellátásban részesüljön. Szüleik már 
januártól, illetve már 4 gyermeknek decembertől folytatni kívánják 
munkaviszonyukat. Éppen ezért 2011. évben a Képviselő-testület által a 
költségvetési rendeletben 3.600.000.-Ft keretet biztosított erre a plusz 12 
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férőhelyre, amely nem került teljes egészében felhasználásra, hiszen az ellátási 
szerződés májusban kötetett és fokozatosan került feltöltésre a plusz 12 férőhely. 
Így a megmaradt összegből közel 1.500.000.-Ft közötti összeg, lehetőség nyílik 
arra, hogy a jövő évi költségvetési rendelet elfogadásáig decemberben már plusz 
4, azaz 16 gyermeknek az alapítványi bölcsődében az ellátását finanszírozzuk, 
illetve 2012 januárjától pedig további 4, azaz összesen 20 gyermek bölcsődei 
férőhelyét biztosítja a Képviselő-testület. Mind az oktatási, mind a pénzügyi 
bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. Kérem a Képviselő-
testületet, hogy erről szavazzanak. 
 
Kaltner Károly képviselő: A bizottság támogatta ezt a bővítést. Elsőrangú 
feladatunk az, hogy a budakalászi lakosoknak a kisgyermekük elhelyezésében és 
talán ez a 2013-ra megépülő bölcsőde nagyban segíti a gyermekek elhelyezését. 
 
Kérdés, több észrevétel nem érkezett. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
  
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot. 

373/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csodabogár 
Közoktatási Alapítvánnyal kötött, 2011. május 03-án kelt 
860/2/2011. ikt. számon nyilvántartott ellátási szerződés 1. pontját 
módosítja abban a tekintetben, hogy 2011. december 1-től az 
önkormányzat által finanszírozott 12 bölcsődei férőhely számát 
megemeli 12 főről 16 főre, míg 2012. január 1-jétől további 4 fővel, 
azaz 20 főre.   
A szerződés módosításával a 2011. évre vonatkozó plusz 4 férőhely 
költségeit a 2011. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 
keretösszeg terhére, míg a 2012. évre vonatkozó 20 bölcsődés korú 
(12+4+4) gyermek ellátási költségeit az átmeneti gazdálkodási 
rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület az ellátási szerződés további pontjában 
meghatározott rendelkezéseket a szerződés változatlanul hagyása 
mellett fenntartja.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 
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3. Javaslat a Budakalász, Omszk park 3. alatt lévő műfüves pálya 
bérbeadására vonatkozó „Használati jogot alapító szerződés” módosítására. 
280/2011.(XI.24) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (3.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! Budakalász Önkormányzat 2007. évben devizahitel igény 
alapulvételével 10 éves futamidőre az Omszk parkban három műfüves pályából 
álló sportlétesítményt épített. Ezt a sportlétesítményt 2008-ban egy használati 
jogot alapító szerződés alapján a BMSE Labdarugó Egyesületnek használatra 
átadta. A szerződés alapján 270.000.-Ft havi bérleti díj, azaz használati díj 
ellenében. A BMSE Sportegyesület 2009-ben ki fizette, 2010., illetve 2011.-ben 
nem fizette ki a használati díjat. Kétszer is kérelemmel fordult a Képviselő-
testülethez, a kérelmek mellett a személyes egyeztetések, megbeszélések folytak 
mind az egyesület vezetőjével, mind a hivatal gazdasági, pénzügyi vezetőjével, 
illetve a pénzügyi bizottsági tagokkal. Ezek az egyeztetések jutottak arra a 
következtetésekre, illetve megállapításokra a BMSE kérelme alapján, hogy 
ennek a tartozásra, amely közel a két év alatt 2.700.000.-Ft-ra halmozódott fel, a 
BMSE Egyesület által a TAU támogatása által igényelt keretből kívánja 
megfinanszírozni, addig kéri a Képviselő-testületnek a türelmét és megértését és 
haladékot kér ennek a rendezésére. Kérelmében, írásban ígéretet tett arra, hogy 
2012.évben ezt a 270.000.-Ft bérleti díjat havonta fizetni fogja. A pénzügyi, 
illetve az oktatási bizottság és a véleménylapon szereplő szavazati arányokban 
elfogadta a határozati javaslatot.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nekem volt egy módosító indítványom, amit az 
OKSB tudtommal támogatott. Ez 2.700.000.-Ft hatalmas összeg két év alatt még 
több hogy a snowboard pálya éves bérletéből nagyjából ekkora összeg, 
nagyságrendileg azt gondolom, hogy ezzel számolnunk kell, és hogyha 
megfelelő célú hasznosítása nem megfelelő a BMSE-nek, akkor azt gondolom, 
hogy az önkormányzatnak kell ezzel a vagyonnal sáfárkodnia. Ez a határozati 
javaslat arról szólt, hogy az OMSZK park vesztési határozatának 
koncepciójáról, akkor kerüljön bele ez a műfüves pálya, hogy ha mi bizonyos 
feltételek mellett tudjuk használni a jelenleginél sokkal jobban tudjuk, akkor 
esetlegesen ezzel foglalkozzunk. A másik pedig nem tudtam utána nyomozni 
annak a bizonyos hitelszerződésnek, hogy melyek voltak a pontos paraméterei, 
egyszer ugyan már kérdeztem a végtörlesztés lehetőségével kapcsolatban, hogy 
tud-e élni az önkormányzat, de itt az a kérdés, hogy mi a jelzálog. Ha ezzel 
élhetünk, mindenféleképpen megfontolásra javasolnám ezt dolgot és viszonylag 
kedvezőbb feltételek mellett lezárni.  
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dr. Hantos István képviselő: Mivel abban az anyagban, amit én kaptam, abban 
nem voltak előzmények. Hogy lehet az, hogy ilyen hosszú időn keresztül nem 
fizet valaki bérleti díjat. Nyílván azért nekünk itt gondos gazdának kell lenni, 
elvárhatja a település joggal, hogy egy olyan bérlet ne fusson üresbe hosszú időn 
keresztül, amelyért az önkormányzat nem kap ellenszolgáltatást. Nyílván fel 
kell, hogy tűnjön, hogy 2010 évben nem fizettek semmit a hivatalnak, ez fel 
kellett, hogy tűnjön a Képviselő-testületnek és ez esetben történt-e valami. A 
másik pedig az, hogy ugye azért megkaptuk a bevételi kimutatást, melyből 
látható, hogy van bevétele a BMSE-nek, nyílván ebből a műfüves pályából, s azt 
gondoljuk, hogy egyetlen egy fillért sem ad, mert gyenge a bevétele, mert erre is 
arra is költeni kell. Azt a szándékot, hogy egy fillért ne törlesszen, azt nem 
tudom elfogadni, semmilyen módon. Mondja azt, hogy kevesebbet ad, ilyenfajta 
kompromisszum készségről tesz tanúbizonyságot, akkor tárgyal vele a 
Képviselő-testület. Nekem ez az elzárkózás nagyon érthetetlen nem tudom 
elfogadni.  
 
Rogán László polgármester: 2010-ben, amikor ez a Képviselő-testület 
megalakult megkérdeztem a kolléganőmet, hogy mik azok az ügyek, amik 
vannak. Közte láttuk, hogy ez fontos kérdés, utána jött ki ez a TAO lehetőség és 
olyankor folyamatosan egyeztetünk az elnökséggel, az elnök úrral, hogy van-e 
lehetőség a pénzt beszedni. Igent mondtak mindenre.  
 
Kaltner Károly képviselő: Tényleg 2010 óta van egy kis elmaradása, de nem 
ezzel szeretnék foglalkozni. Azért adtuk meg nekik ezt a lehetőséget, hogy a 
TAO-ból beszedjék a pénzt ez lehet 10-20millió forint is, de ez még egyenlőre 
nem látható és december 20-áig gyűjtik ezt a pénzt egyéni vállalkozóktól 
társasági adó egy részére van lehetőség, hogy begyűjtsék. Én most szeretném 
megkérni a vállalkozókat, hogy aki támogatná a BMSE-t az keresse meg őket, és 
a BMSE is keresi ezt a lehetőséget, a vállalkozókat és kössék meg ezt a 
szerződést, mert egy olyan támogatást adnak, amit le tudnak vonni később a 
társasági adóikból, tehát nem kerül semmibe csak egy egyeztetés. Kérek minden 
vállalkozót, támogassa őket. 
 
Rogán László polgármester: Olyannyira, hogy amikor ez a törvény csak 
tervezetként létezett, akkor én kértem a kolléganőmet, hogy hívjunk össze egy 
mini konferenciát a Faluházban, ahol eléggé sok jelentős cég részt vett ezen. 
Arról van szó, hogy a társasági adókedvezményt igénybevevőkkel hozzuk őket 
össze valamilyen szinten. Fogadókészség volt rá valamilyen szinten a cégek 
részéről. Most is azt gondolom, hogy ha Budakalászon folytatják a 
tevékenységüket, akkor valamilyen szempontból indíttatásként késztetést 
éreznek aziránt, hogy támogassák a sportot Budakalászon. Most tartunk ott, 
hogy a pénzek fizikálisan is láthatóvá fognak válni.  
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Krunity Péter: Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy Hantos úr egy részét 
elmondta. Ez hogy jött el idáig, hogy nem fizetett semmit és senkinek sem tűnt 
fel hivatalosan, ez egy kicsit érthetetlen. A másik meg, ha eddig nem tudott 
fizetni, és nincs meg rá a forrás, akkor jövőre miből fogja fizetni? Vagy 
egyáltalán, hogy akarja a maradékot fizetni, törleszteni, amikor a bizottsági 
ülésen is elhangzott, hogy indul, majd egy pályázaton és onnan kap pénzt, abból 
majd kiegyenlíti a tartozását. Akkor mi van, ha nem nyer a pályázaton? Milyen 
elképzelései vannak ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak? 
 
Rogán László polgármester: Amennyiben ez a határozati javaslat nem teljesül, 
úgy természetesen más fog teljesülni. Azt gondolom, hogy a BMSE az előzetes 
információm alapján, amit itt a cégekkel folytattunk 20-25millió forintra 
számolhat reálisan a TAO-ból. Ők ezt a hátralékot ebből ki tudják fizetni.  
 
Mányai Zoltán képviselő: Nagyon fontos, ha egy egyesületnek szerződése van,  
akkor azt valamilyen szinten tudja teljesíteni. Azt azért ne felejtsük el, hogy egy 
olyan egyesületről van szó, ami itt a budakalászi gyermekeknek sportolási 
lehetőséget nyújt. Ilyen válságos időben nagyon nehezen tud egy egyesület 
működni. A testületnek segítő szándékkal kell hozzáállni ehhez. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy az egyesület milyen komoly munkát végez.  
Egy szó nem hangzott el arról, hogy a BMSE gazdálkodásával bármilyen 
probléma merült fel.  Az irányt arra kellene venni, hogy az önkormányzatnak is 
van egy fajta befolyása erre, ha rá tudunk venni sporthoz kötődő 
vállalkozásokat, hogy támogassák az egyesületet, akkor tudják rendezni.  
 
Major Ede képviselő: Mint az előterjesztésből is kitűnik, vannak gondok a 
BMSE-vel, de körvonalazódni látszik valami megoldás. Nyilván sokkal jobban 
oda kell rájuk figyelni. Több, mint 150 sportolóról van szó. Tárgyaltam az elnök 
úrral, és látom azt, hogy tudják majd törleszteni. 
 
Rogán László polgármester: Ha jól tudom az elmúlt hónapban történt egy 2,5 
mFt-os törlesztés. 
 
Vilám Zsuzsanna: Nem. 
 
Rogán László polgármester: Akkor úgy látszik, rossz az információm.   
Az önkormányzat a BMSE-nek megszavazott 3 mFt-ot, amit nem fizetett ki. 
Akkor ezzel csökkent a fennálló tartozás.  
 
Dr. Hantos István képviselő:  Én nyáron egy héten többször is, és egyébként 
minden pénteken lent vagyok, a bajnokságban játszom,  és befizetem a pálya 
bérleti díját. Ha én befizetem, akkor azt gondolom, hogy az önkormányzat kapja 
meg a szerződéses pénzét a BMSE-től.  
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Mányai Zoltán képviselő: Én azt mondtam, hogy valahogy másképp álljunk 
hozzá. Ez nem egy sima vállalkozás, amivel valamilyen kapcsolatban van az 
önkormányzat, hanem egy nagyon fontos tevékenységet végző egyesület 
Budakalászon.  
 
Rogán László polgármester: Én azt gondolom, hogy a jó szándékot senki nem 
vonja kétségbe. ha az önkormányzathoz kérés érkezik – hozzám is szokott kérés 
érkezni – hogy a fennálló fizetési kötelezettséget, ami november 30-ig esedékes, 
hogy toljuk ki december 31-ig, és ezálta, 5-6 mFt-ot tudunk kapni, akkor ezt az 
ember, ha tudja, megteszi.  
 
Amennyiben nincs több hozzászólás, térjünk át a határozati javaslatokra.  
Kiegészültünk egy 3. számú határozati javaslattal, amit én befogadtam, és fel 
fogom olvasni. Kérem, erről szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
elfogadta. 

374/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BMSE 
elnökének kérésére hozzájárul, hogy a műfüves pálya használtára 
vonatkozó a 435/9/2008. ikt. számú „Használati jogot alapító 
szerződés”-ben meghatározott bérleti díj alapján a 2010. és 2011. 
évben felhalmozódott tartozására fizetési haladékot ad 2012. június 
30-ig, a tartozás rendezését ezt követően tárgyalja, és hoz döntést. 
Erre az időszak(ok)ra a késedelmi kamatkövetelésétől eltekint.  
 
Határidő: 2012. júniusi rendes testületi ülés 
Felelős: polgármester, BMSE elnöke 
 

 
Rogán László polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta. 
 

375/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a műfüves 
pálya használtára vonatkozó, 2008. július 22-én kelt  435/9/2008. 
ikt. számú „Használati jogot alapító szerződés”  3. pontjában 
meghatározott 270 000 Ft havi bérleti díj fizetési kötelezettség 
teljesítését 2012. január 1-től a díjfizetés ütemezését aszerint 
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módosítja, hogy a szerződésben meghatározott bérleti díj összege 
havonta, minden hónap 5. napjáig kerül számlázásra és a 
sportegyesület részéről történő kiegyenlítése minden hónap utolsó 
napjáig megtörténik. 
A Képviselő-testület a szerződés további pontjában meghatározott 
rendelkezéseket a szerződés változatlanul hagyása mellett 
fenntartja.  
 
Határidő: 2012. január 1-től számlázás havonta 
Felelős: polgármester, BMSE elnöke 
 

 
Rogán László polgármester: Most pedig Nógrádi Zoltán képviselőtársam által 
javasolt, általam befogadott határozati javaslat következik. Kérem, szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta. 

376/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, 
hogy az OMSZK park hasznosítása során a műfüves pálya 
hasznosításának lehetőségét is vizsgálni kell, és erre vonatkozóan 
készüljön hasznosítási terv. 
 
Felelős: polgármester, BMSE elnöke 
Határidő: folyamatos 

 
 
4. Javaslat a 2011. október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására.  
284 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (4.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az előző hónapokhoz hasonlóan októberben is 
elkészült az áttekintett pályázati lehetőségeket összefoglaló tájékoztató, 
elfogadását javasolja bizottság. Felolvasom a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás következik.  
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta. 
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377/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. 
október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester: A nyílt napirendi pontok végére érkeztünk. 
Kérem, hogy a Jegyző Asszonynál jelzett sorrendben tegyék meg napirenden 
kívüli hozzászólásaikat. 
 
Krunity Péter képviselő: Köszönöm a szót! Több dolgot szeretnék kérni. 
Gondolom, hogy többen jártak a gyógyszertárnál a Kőbányai úton. Nem tudom, 
hogy kinek lenne a kötelessége vagy jó szándéka az, hogy oda egy szemetest 
kéne elhelyezni, mert egyszerűen katasztrófa az, ami ott van. Ha egy mód van 
rá, lehet, hogy a gyógyszertár kötelezettsége lenne, de én kérném az 
önkormányzatot, hogy ha egy mód van rá, helyezzünk oda egy szemétgyűjtőt. A 
másik, nem tudom, hogy a Promontor dolgok hogy állnak?  
A katolikus temető feletti rész, a szerb temető átkerült önkormányzati tulajdonba 
vagy nem. Nem is ez az lényeg, hanem az hogy oda valamit ki kéne találni. Nem 
tudom, hogy kinek a nevén van az a rész, mert a katolikus temető oldaláról a 
kerítés szét van bontva. Az igazi baj ott kezdődik, hogy akik onnan fentről 
rövidítve az útjukat lejárnak a HÉV-hez a temetőn keresztül, a szerb temetőben 
elhelyezett sírhulladékok, illetve koszorú maradványok gyűjtésére elhelyezett 
tárolókba dobálják a saját háztartási szemetüket és erről sajnos meg is 
győződtem, akkor, amikor az önkormányzat segítségével a temetőben az irtás 
megkezdődött. Nagyon elegánsan hozzák a zsákot és bedobják a 
szeméttárolóban, igen ám, de ez nagy teher a temető számára, hiszen ezeket a 
tárolókat rendszeresen üríteni kell. Mivel mindenféle maradvány van benne, 
eléggé penetráns illatok szállnak, s még a Fecske utcából is képesek lejönni. Azt 
a részt valahogyan el kéne keríteni, s megakadályozzuk a közlekedést, nem arra 
gondolok, akik arra sétálnak. A másik a patak. Én szóban is többször mondtam, 
hogy valahogyan azt a területet többet kéne felügyelni, ugyanis ott egyszerűen 
félelmetes, hogy mennyi szemét van ott. A HÉV megállónál, ha nem tévedek ki 
lett takarítva és ott is zsákban kidobálják a szemetet. A patakparton ugyanez 
van. Sajnos ez nem annyira a felnőttekre jellemző, mivel ott lakom és látom, 
hogy mi történik ott. Jobban oda kéne figyelni, mert ez a fiatalkori dohányzás és 
eléggé gyanús, hogy ha egymásnak adják a cigarettát, nem azért mert Pall Mall, 
hanem más anyagot tartalmazhat. Pacsirta utca, tényleg nagyon jól elkészült. A 
Pacsira utca két részből áll. Az a kérdésem, hogy elkészült-e vagy sem. Szó volt 
testületin is, hogy a Pacsirta utca két részből áll. polgármester úr is említette, 
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hogy támfal készült. Többször foglalkoztam a Magyar utcai támfallal 
kapcsolatosan feltettem kérdéseket és, azóta sem kaptam rá választ. Történik-e 
ott valami, mert tényleg nagy baj lesz. Fel kell menni és meg kell nézni, hogy a 
Magyar utca végébe azt a támfalat, még addig, amíg lehet látni. Nehogy akkor 
kelljen felmenni, amikor a támfal mellett lévő dombra épített épületek ott 
lesznek valahol lent, letarolva az alsó épületeket is. Higgyék el, hogy 
katasztrofális a helyzet, süllyed az út meg van repedve és határozattan lehet 
látni, hogy válik el az út a kerítésfaltól. Egyébként ott össze is dőlt egy épület. 
Feltétlenül foglalkoznunk kéne vele, mielőtt nagy baj nem lesz. 
 
Rogán László polgármester: A támfallal kezdeném. Idén nem szerepelt, 
ugyanis a költségvetésben, de meg fogjuk nézni Hegyvári úrral. Jártam tegnap 
előtt a Magyar utcában és a támfalat meg fogjuk nézni, hogy kinek a területén 
hogy van, mint van. Tervet kell rá készítetni, ugyanis az nem egy egyszerű 
támfal, amit Te gondolsz, pl.: a Felsővár utcában van, vagy pedig az Iskola utcai 
támfal, Gerinc utcai támfal, ez annál sokkal bonyolultabb. Nagyobb támfalról 
van szó. 
 
Krunity Péter képviselő: Statikai tervet kell készíteni. 
 
Rogán László polgármester: A szemetesek tekintetében. Idén is tettünk ki jó 
pár szemetest, ami ezek szerint kevés. Jövő évben, ahogy megint lesz pénzünk  
teszünk ki jó pár szemetest. A patakot is pucoltatjuk még nincs befejezve, de 
azzal is haladunk. A Promontor kerítés, a Promontor nem került át hozzánk, 
melynek tudjuk az okát, mivel a tulajdoni lap nem volt tehermentes és ezzel az 
önkormányzat nem foglalkozott és felszámolás alatt is van a Promontor. 
Szerintem az a kerítés az egyház kerítése lehet. Meg fogom nézni és beszélni 
fogok az atyával. A kuka és a konténer egy akkut probléma, mivel ahova 
teszünk egyet, akkor másnap telehordják, ezt nagyon nehéz kezelni. A kerítést 
megpróbáljuk valahogy közösen megoldani, ha egyházi területen van. Bízom 
benne, hogy ez a kérdés egy picit jobb lesz. Délelőtt Szávai úrék elviszik a 
szemetet, délutánra a kukák ismét tele vannak, nemcsak ott nálatok, hanem az 
egész város tele van.  
 
Balogh Csaba képviselő: Köszönöm a szót! Két problémát szeretnék 
megemlíteni. Az egyik egy világítótestnek a hiánya a Coránál. Az a járda, ami 
jön az egykori Electro World-től és megy a BMSE pályák felé. Ez a járda 
betorkollik  és elhalad egy olyan részen, ahol a töltés mind a két oldalon jelen 
van. Ott van egy lámpa, amely nem ég. Elképesztő, a lámpatest meg van, de 
nem világít. Ki kéne a körtét cserélni. Nagy-nagy baleset történhetett volna, mert 
amikor jöttem, akkor tepert valaki szembe velem, elképesztő sebességgel, 
világítás nélkül biciklivel. Egyrészt balesetveszélyes, csodálkozom, hogy nem 
volt még az utóbbi időben baleset ez miatt. Valamilyen módon rá kéne bírni a 
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Corát tegyen valamit, cseréltesse ki és rendelje oda világítóeszközt. A másik:  
mindannyiunkat nagyon érzékenyen érintő körforgalom.  Megkérdezték tőlem, 
nagyon sokan, a körzetemben lakók, hogy tulajdonképpen, ha már nem épül, 
csak virtuálisan létezik egy körforgalom, akkor tulajdonképpen a tél előtti 
kozmetikázása hogyan lehetne megvalósítani. Gondolok itt a szintkülönbségek 
kiküszöbölésére. Tulajdonképpen a kocsik lássák azt, hogy kényelmesen 
mehessen ott végig, az esetleges kátyúk, a szintkülönbség nem okozzon az autók 
futóművében károkat. Ezt valamilyen módon az önkormányzat próbálja 
megoldani, szórásos technikával, erre nyilván megvannak a különleges 
technikák. Nem tudom milyen módszer alkalmazható, most amikor már éjszaka 
fagyok vannak.  
 
Rogán László polgármester: Én is tapasztaltam, hogy a Coránál a sötét részen 
nem világít a lámpa, írunk majd nekik egy levelet, mert hozzájuk tartozik. A 
körforgalom tekintetében, bízom benne, hogy lehet, hogy a héten elkészülnek 
azok a csillapítások, talán már holnap, ha nem akkor a jövő héten azok, amiket 
kint voltunk a múlt héten a közútnak a fenntartójával és ők is tudják, hogy a 
télnek neki menni, így nem lehet, hókotrás valóban nem lehetséges, olyan 
szintkülönbség van, a téli közlekedési anomáliák megszüntetése megtörténjen. 
Azok a nagy kátyúk, és a kiboltosodások betömése és eltüntetésre kerüljenek, 
azok a nagy letörések, amik ott vannak a Faluház előtt meg egy kicsit följebb, 
majdnem a Csodabogár Bölcsödénél ezek leszedik a csillapítás megtörténjen. 
Elvileg a közbeszerzési eljárás folyamatban van, és úgy néz ki, hogy a tél 
folyamán lezajlik. Ígéretük az, hogy első félévben a teljes beruházás befejeződik 
egy olyan céggel, amit nem kell felszámolni, de még az idei évben a tél beállta 
előtt az információnk az, holnapi nap, ha nem a jövő héten a letörések javítása és 
a téli felkészülés megtörténik.  
 
Németh Antal képviselő: Köszönöm a szót! Egy hónappal ezelőtt, így napirend 
előtti hozzászólásban méltatlankodtam a Berdó csatornázási feladatai miatt a 
nem igazán előrehaladott voltáról. Most a Magyar Mérnöki Kamara hírlevelében 
a következő információt kapom. Több mint 3milliárd forintból bővül a Duna-
kanyar öt kistérségének szennyvízcsatorna hálózata a következő két évben. 
Elsősorban a szentendrei sziget falvai vannak, Szigetmonostor, Tahitótfalu, 
Leányfalu és Szentendre és Pismány is. Ebből nekem az konkretizálódott, hogy 
ezek a települések és együtt dolgozva később kezdték el az előkészítéseket a 
csatornázási projektben, mint mi, de ők folytatták. Nekem az aggályom és a 
problémám az, hogy tulajdonképpen a 2013-ban lejár az a moratórium az 
Európai Unióban, amely a környezetvédelmi beruházások támogatását 
felvállalta. Itt a polgármester említést tett a nagy Duna projektről is 2014-ben a 7 
év programjában csak ilyen nagy projekteket fog támogatni, én úgy gondolom, 
hogy másfél év elveszett a nagy programból a mi településünk csatornázási 
fejlődésében.  
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Rogán László polgármester: A szerencse az, hogy itt volt Németh 
képviselőtársam ezen a bemutatón, amely itt a hivatalban volt. Bízunk benne, 
hogy ez a másfél hónap a cégnek a képviselője, illetve szakembere, abban a 
tekintetben, hogy törvényi változás történik és elképzelhető, hogy a FŐCSAT-
tal való dolgainkat tudjuk rendezni vagy vele, vagy nem vele, abban a 
pillanatban lehetővé válik ebből a kötelemből való szabadulás, és hogy ha ez 
lehetővé válik, akkor ez a pályázat is meg tud végre valósulni régi vágya 
Budakalásznak. A FŐCSAT most nem ad ki engedélyt, sem nyilatkozatot és 
ennek birtokában nem tudunk pályázni.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Először is egy örömteli esemény, hogy a Hírmondó 
múltkori számában már megjelent tudósítás a múltkori testületi ülésről, igaz, 
hogy nem túlságosan hosszú, de szerintem mindenképpen jó kezdet, hogy ha 
esetleg a három polgármesteri fotó egy testületi ülésről való tudósítás kettő-
kettőre sikerülne alakítani, akkor az még jobb lenne. A másik a televízióval 
kapcsolatban én most már abban a reményben beszélek, hogy most már látnak is 
minket. Gyakorlatilag megkérdeztem a VKC televíziót, hogy az élő adás lemegy 
és nincsen semmilyen ismétlés. Polgármester úr azt ígérte, hogy ez ügyben eljár 
és most már egy ismétlésben is meg lehet engem és bennünket nézni. A 
harmadik egy picit úgy érzem, hogy az utóbbi időben legalábbis én képviselők 
el lettünk hanyagolva. Hétfőn 11 órakor kapunk tájékoztatást, hogy 13 órakor 
egy fontos megbeszélés lenne. Nyilván nem tudunk kiérni. Nincsen fent az Ftp 
rendszeren az az anyag, amelyen a többi bizottsági határozatait látjuk, 
tájékoztatók, véleménylapok. Hantos kollégám postaládájába egy CD 
mindenféle szöveg nélkül bedobva találja meg az anyagokat. Azt gondolom, 
hogy erre sokkal jobban oda kellene figyelni.  
 
Rogán László polgármester: Bízom benne, hogy a televízió nézői többször is 
láthatnak minket a héten. Abban is biztos vagyok, hogy a hivatal átszervezése, 
új struktúrája, amit a Képviselő-testület elfogadott az általad elmondottak által 
gördülékenyebbé teszik a hivatal munkáját.  
 
Dr. Hantos István képviselő: Már elmondták, amit én is szerettem volna 
mondani a csatornával kapcsolatban. Nálunk fenn a hegyen azért nagy a kérdőjel 
ezzel kapcsolatban, s úgy érzik, hogy két éve tulajdonképpen semmi nem 
történt. Egyrészt zajlik egy elő takarékosság. Az OTP is elfelejtette és nem 
küldte a csekket, nagyon-nagyon nem mozog ez a történet és sokan kérdezték, 
hogy mi van. A csatorna is érdekes, mivel mindenki tudja, hogy a felszíni 
vízelvezetést is meg kellene oldani. A polgármester úr már járt fenn és látta azt, 
hogy hihetetlen mennyiségű új építkezés történt a nyár folyamán. Elképesztő 
módon nőtt meg annak a földterületnek a népessége, akik ugye úgy építettek, 
hogy az építési engedélyükben az a furcsa kettőség van meg, mint az elmúlt 
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években, hogy csatornára kell építeni, ami azonban még nincs, így emésztő van. 
Mindenképpen zűrösek ezek a dolgok. Szerettem volna tudni én is, hogy mi 
újság a csatornával, mert amint a képviselő társaim tárgyalni fogják,  ágálni 
fogunk a bizottság tagjaival, valami de nincs benne semmi olyan fogódzó ezzel 
kapcsolatban érdemi előrelépés. Köszönjük szépen a víz elleni támogatást, amit 
ott kaptunk fenn, tehát részben a kis terelőket, részben azt az új kis szegélyt ott a 
szélen, bár talán egy picit szerencsésebb lett volna őket műszakilag pontosabban 
elhelyezni. Építettek volna egy falat föl addig, ameddig bírják pont, ahogy a víz 
neki ment volna azon túlment és neki ment volna a víz a falnak és pont nem oda 
terelte, szerencsére hogy az otthonlakók mondták nekik, hogy emberek ennek 
más a funkciója, el kell zárni a külvilágtól. A Gerinc utca végén a Kálvária felé 
lakóknak most különösen, ahogy a polgármester úr is említette, hogy az 
ásatásokra sokan kíváncsiak, elég sokan nem merik az életüket kockáztatni 
azzal, hogy a Felsővár utcán jönnek fel gyalog, hanem inkább hátulról azon a kis 
úton a Kálvária felől, de ebben az időben alapvetően nem járható. Hogyha leesik 
most a hó, de még nem, de ha pár csepp eső leesik nagyon nehéz menni és a 
közvilágítás az problémás. Régi kérése az ott lakóknak, hogy ezt valamikor, 
nyilván ez nem most fog menni, betervezzük és megcsináljuk, de az idei évi 
költségvetésbe mindenképpen jó lenne annak a hátsó kis utcának a kialakítása.  
 
Rogán László polgármester: Melyik ez a kis utca? 
 
Dr. Hantos István képviselő: Ahogy mennék fel a Kálvária felé, az után van. 
Lépcsőnek szoktuk mondani, vagy titkos útnak mondjuk még. Azzal 
mindenféleképpen jó lenne valamit kezdeni. Ha lesz ebből a Kálváriánál lévő 
pihenőparkból valamikor valami? A harmadik Krunity Péter képviselő a 
szemetessel kapcsolatban, hogy a fenti részen egyetlen egy utcai szemetes sincs 
és hihetetlen mennyiségű ember jön arra felé sétálni, és eldobják a szemetet. Mi 
azért összeszedjük, az nem probléma, lehet, hogy fegyelmezettebbek lennének 
az állampolgárok, ha lenne szemetes kihelyezve. Azt én nem tudom, hogy lehet-
e hivatalosan kihelyezni kukát és ennek van-e valamilyen szabálya? Mert ha 
lehetne, akkor saját kezűleg is felszerelnénk néhányat. Azért mindenféleképpen 
segítene, hogy az emberek ne a kertbe dobálják a szemetet. A Gerinc utca elején 
a Felsővár utca sarkánál volt az a hirdetőbála, ami Budakalász térképe volt, ami 
nagyon rég lekerült, olyan jó lenne, ha visszakerülne. Az egyik oldalán legyen 
fent a térkép és a másik oldalán pedig a hirdetőtábla rész, aki hirdetést szeretne 
elhelyezni az ott megteheti.  
 
Rogán László polgármester: Ezzel kezdem, ezt már Zsuzsával beszéltük kb. 
három hónapja. Tönkrement, valahogyan megvetemedett és a karcolások is 
láthatók voltak rajta, majd pedig valahogyan kiesett a térkép.  Már megrendeltük 
attól a cégtől, aki a többit is készítette. Nem olcsó egyébként, meglepően drága 
egy ilyen térkép közel 40.000.-Ft/darab, bruttó 70.000.-Ft. Nem olcsó, de 
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kitesszük, mert a Berdó nekünk nagyon fontos.  A szemetesek kérdése, nem 
szeretnék kukákat tenni az oszlopra, ezt a Jánossal majd megoldjuk, teszünk oda 
egy-két szemetest, ami a város többi részén is van. A titkos ösvény tekintetében, 
ha jársz arra, márpedig jársz, mert én is, az idén sok minden történt, ha figyelted. 
Neumand úrék idén nyerték azt a díjat, aminek a neve: „Szép kert, gondozott 
környezet”, közterület kategóriában. Megelőlegezve, még a tavasz folyamán az 
a kis, pici, leharcolt padot és asztalt kicseréltük, strapabíróbb asztalra. Kitettünk 
egy pár zászlót EUS zászlót, Budakalász, Magyar zászlót.  Mi is érzékeljük, 
hogy kell oda egy lámpatest, de ez csak az ő háza előtt van. Az ásatásra 
visszatérve, jövőre tudunk a költségvetésből pénzt erre költeni. Titkos vágyunk a 
lépcső teljes megépítése, az egy drágább költség lesz, de ez nincs elfelejtve, 
egészen a Kálvária utca végéig, a Gerinc utcáig és az nagyban meg fogja 
könnyíteni a Berdó megközelítését gyalog.  
 
Mányai Zoltán képviselő: Önkormányzatnak szeretném megköszönni azt a 
gyorsaságot, amit a Kántor és Kanonok utcánál tett. Egy évvel ezelőtt a 
választások után kezdtek megkeresni egyre többen, hogy ezekben az utcákban a 
közlekedés, főleg télen lefagy az út, én ekkor jeleztem az önkormányzatnak és 
úgy látom, hogy ez a munka eredményre vezetett. Örülök neki, hogy ezek az 
utcák elkészültek.  
 
Rogán László polgármester: Hozzá kell tennem, hogy ez martaszfaltos 
technológia, amivel most készültek el a múlt héten, ezért nem tudtuk emulgálni, 
mint fent a Berdónál. Tavasszal szeretnénk befejezni, amikor majd az időjárás 
engedi, bízom benne, hogy addig az ott lakók kibírják.  
 
Kaltner Károly képviselő: Köszönöm szépen, csak két dolgot szeretnék 
mondani. Az egyik a csatorna, amiről most szó volt. Németh Antal említette, 
hogy 3milliárd forintot nyernek a szentendrei térségen, mivel ők a DMR 
csatlakozás, nem úgy, mint mi az FCSM-hez vagyunk csatlakozva. Sokkal előbb 
megkapják ezt a hozzájárulást, mint mi. Amúgy amit említettél Antal, úgy egy 
hónappal ezelőtt, akkor azt hiszem azt mondtad, hogy ezt két nap alatt meg 
kéne, hogy kapjuk ezt a hozzájárulást, de ez most már egy hónapja volt és még 
mindig nincs meg, és a Vízpart Kft szakembere egyértelműen kijelentette, hogy 
az FCSM-et nem lehet kötelezni arra, hogy kiadja ezt a hozzájárulást. Erről 
annyit, hogy ezzel folyamatosan foglalkozva van. Megújítottuk a terveket. Még 
egyszer folyamatosan foglalkozva van vele csak mégsem olyan egyszerű, mint 
ahogy ezt képzelnénk. A másik dolog, amit a Krunity Péter képviselő társam 
említett, a támfal dolgot a Magyar utca végén. Levélben megkerestek minket, én 
a beruházási osztálynak továbbítottam, majd kimentünk a helyszínre és ott 
láttuk, ahogy a Krunity Péter mondja, dől befelé a fal és elég nagy munka lenne, 
tehát kb. 40millió forint ennek a rendbetétele, s nem is ez a legfőbb probléma, 
hanem ott akadt el az egész, hogy ott lent a támfal alatti területen, az ott egy elég 
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romos, elhagyatott terület és van vagy öt tulajdonos. A tulajdonosok 
hozzájárulása nélkül nem kezdhető el a munka, mivel ez érinti őket is.  Ott van 
egy romos épület, ami össze van dőlve, nem mehetsz oda és nem túrhatod el, 
azzal hogy Te ott munkát akarsz végezni. Levélben némelyik meg lett keresve, 
és elzárkózott bármiféle hozzájárulástól és hozzájárulás nélkül nem lehet 
belekezdeni a munkába. Meg kell őket keresni, s valamilyen szinten rá kell 
beszélni őket, hogy adják a nevüket ahhoz, hogy elkezdődjön a munka.  
 
Rogán László polgármester: A képviselő-testület a munkáját zárt ülésen 
folytatja, melyről külön jegyzőkönyv készül.  Minden televíziónézőnek jó 
éjszakát kívánok! 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Rogán László       dr. Molnár Éva 
polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


