
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:32/2011 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. november 24-én (csütörtökön) 18 óra 00 perckor 
megtartott, rendkívüli nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak:  Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 
dr. Hantos István képviselő 
Máté 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:  Barna Yvette 
 



 
Nyílt napirendi pont: 

1. Javaslat ovi-foci, ovi-sport programban való részvételre, az Ovi-foci 

Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve a Telepi Óvodában ovi-foci 

sportpálya építésére 

 287 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pontok: 

2. Javaslat a „Labdarúgó Centrum öltözőhelyiségeinek felújítása” tárgyában 

megindított egyszerű közbeszerzési eljárás lezárására törvényességi 

észrevétel alapján (zárt ülésen tárgyalandó) 

 286 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 

 Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat a 216/2011. (V.26.) Kt. határozat módosítására (zárt ülésen 

tárgyalható) 

 288 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi  

     Bizottság   

 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület 
tagjait, és a Budakalász lakosait. A rendkívüli testületi ülést megnyitom, 
megállapítom, hogy a testület 11 fővel határozatképes. 3 napirendi pont van 
mára feltüntetve, melyből 1 nyílt és 2 zárt. 
Napirendi pontok szavazás. (Szavazás). 11 igen szavazattal elfogadva. 
2 zárt napirendi pont (Szavazás) 11 igen szavazattal elfogadva. 
 

 
NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA: 

 
1. Javaslat ovi-foci, ovi-sport programban való részvételre, az  Ovi-foci 

Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve a Telepi Óvodában ovi-foci 

sportpálya építésére 

287 /2011.(XI.24.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (1.sz.melléklet) 



 
Rogán László polgármester: A bizottság az előbb elég hosszasan tárgyalta ezt 
a napirendi pontot, ami arról szól, hogy egy 6x12 m-es műfüves pálya épülhetne 
Szentistván telepen a Mályva utcai óvodában, ami véleményem szerint jól 
szolgálhatná a gyermekek fejlődését. Megkértük, hogy vegyen részt a bizottsági 
ülésen az intézmény vezetője, Fehérváriné Básits Margit, aki elmondta a 
véleményét, elmondta, hogy az óvodapedagógusok nem látják azt biztosítva, 
hogy amennyiben ez a pályázat sikeresen lezárul és befejeződik, akkor nekik 
még plusz után követés, plusz munkájuk lesz-e, avagy nem lesz ebben a 
tekintetben. A bizottsági ülésen kívül természetesen azt elmondtuk az intézet 
vezetőjének, hogy a szerződéstervezet tartalmazhat, bármilyen aggályos pontot, 
azt az alpolgármester úr felülvizsgálatával megnézzük. Én azt gondolom, hogy 
ez a napirendi pont a bizottsági ülésen nagyobb megvitatásra került, és kérem 
Önöket, akinek ehhez hozzászólása van, azt most tegye meg. 
 
Nógrádi Zoltán: Csak hogy legyen miről vitatkozni. Én nem voltam ott, amikor 
az óvodavezető asszonnyal erről egyeztettek, számomra a bizottsági ülésen az 
volt az egyértelmű, hogy az óvoda dolgozói úgy gondolják, hogy ez plusz terhet 
jelent számukra. Egyértelműen ilyen jellegű pályázatoknál ez egyértelmű, 
elképzelhető, én nem érzem megnyugtatónak, garanciának azt, hogy majd ha 
mégis ilyen lesz azt valamilyen módon kompenzáljuk, nem gondolom, hogy ezt 
most nekünk támogatni kellene, természetesen tiszteletben tartom a többség 
véleményét. 
 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A bizottsági ülésen elhangzott az 
intézményvezető részéről az, hogy szakmailag egyébként elfogadná és 
támogatná ennek az eszköznek a beszerzését, mert hasznosnak tartja. Az 
aggályok azzal kapcsolatban merültek fel, hogy ezek milyen többlet 
kötelezettséget rónak az óvodapedagógusok részére. Egy hetes oktatásról 
tudunk, ami többlet kötelezettség. A bizottsági ülésen arról is határozat született, 
hogy aki a programban részt vesz, az a kidolgozott jövő évi költségvetésből, de 
mindenképpen az ezzel kapcsolatos többlet fáradozásért honorálni kívánja az 
önkormányzat, erre pénzösszeget, alap költségvetési összegből fogunk erre 
elkülöníteni. Egyebekben én arra ígéretet tettem, hogy amennyiben ez a pályázat 
eredményes lesz, az ezzel kapcsolatos szerződések aláírását megelőzően az 
intézményvezetője jelenlétében ezt átvizsgáljuk. Jelenleg a tudottakon 
túlmenően más kötelezettséget ró e rájuk, és amennyiben ró és ez részükről nem 
vállalható, akkor ezt a támogatási szerződést nem írjuk alá. Én úgy gondolom, 
hogy a pályázati kiírás egyébként az összes lényeges elemet tartalmazza a 
pályázatnak, ezen az egy hetes képzésen túlmenően semmilyen olyan 
kötelezettség nem szerepel a pedagógusok részére, amitől félnek. 
 



Németh Antal: A bizottsági ülésen az óvodavezető asszony, felolvasta az 
írásban mindenki által és a pedagógusok által aláírt kis véleményét. Ebből az én 
számomra nem az derült ki, hogy bizonyos apró észrevételek vannak és az után 
követés egyéb dolog is problémát jelent nekik. Én egyértelműen egy elzárkózó 
magatartást érzékeltem ettől a dologtól és azt gondolom, hogy ráerőltetni az 
óvodapedagógusokra ezt a fajta feladatkört a Képviselő-testületnek nem volna 
szerencsés felvállalni. 
 
Mányai Zoltán: Nem hiszen, hogy ezt a vitát újra kellene kezdeni, még hogyha 
a kamera jelen is van, de mindenki ismer, hogy részt veszek minden vitában. 
Mindössze annyit, hogy én a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az 
önkormányzat ezen a pályázaton Budakalász sport életét a korosztályban még 
lejjebb viszi, hogy így még hamarabb el tudják kezdeni. Én azt gondolom, hogy 
ehhez a pályázathoz szakmai minősítés is elvárható, amit a kiíró természetesnek 
tart. Az óvodapedagógusoknak némi terhet jelent, annyit tudok mondani, hogy 
ezt meg kell köszönni, hogy ebben óvodapedagógusok részt vesznek, de 
pályázaton, amin elindulunk, reményeim szerint elsősorban budakalászi 
gyerekekért, hogy már óvodáskorukban is megismerkedhessenek a labdarúgás 
alapvető szabályaival és azt gondolom, hogy ott nyilván egy sportra, mozgásra 
nevelésről van szó. Mindenféleképpen ezt támogatni kell, s remélem, hogy ezt a 
vitát nem nyitjuk meg újra. 
 
dr. Hantos István: Azt gondolom, hogy olyan nagyon sokszor adunk másoknak 
feladatot viszonylag könnyedén és örülünk annak, hogy ők megcsinálják jól és 
besöpörjük kölcsönösen a sikert, ehhez képest hihetetlen mennyiségben 
maradnak el az elismerések. Általában jellemzően, azért vagyok az ilyenfajta, 
tegyük oda valakihez ezt a munkát és ő elvégzi, és kölcsönösen azt mondjuk, 
hogy ez nekünk nagyon jó volt, mert ugyan a munkát más végzi, a siker meg 
valahol másutt csapódik le. Ebben a helyzetben is egy picit azt érzem, hogy 
annak ellenére, hogy fontos legyen, hogy a gyerekek sportoljanak, az 
óvodapedagógusok úgy érzik, hogy nekik ezzel szemben veszteni valójuk van, 
akkor nekem eddig elfogadhatatlan volt, ami a bizottsági ülésen kialakult, de 
amit most alpolgármester úr elmondott lényegesen szigorúbb megfogalmazás 
annál, ami a bizottsági ülésen elhangzott. Szerintem ez elfogadható és követhető 
az óvónők is tudnák támogatni, hogy együtt leülünk, és kellő szituációban 
megnézzük és, ha elfogadható, akkor rendben van, ezzel együtt. Nekik ez 
többlet terhet ró, szabadidejükből fognak a továbbképzésre elmenni és ez 
többletként van és én azt gondolom, hogy kötelessége az önkormányzatnak ezt 
kompenzálni, hogy ha ezt a többlet teljesítést elvárjuk tőlük, akkor ez számomra, 
ahogyan az alpolgármester úr fogalmazott az elfogadható. 
 
 



Kaltner Károly: Én azt gondolom, hogy a csapat sport az nagyon fontos, 
kiskorban is összeszokjanak a gyerekek. Ez erre nagyon jó példát fog mutatni. 
Ez a labdajáték nagyon jó a kisgyereknek, mivel a fejlődés szempontjából 
mindenképpen fontos, és amiről beszéltél (dr. Hantos István), akik ebben részt 
vesznek egyhetes előkészítésen, a bizottság hozott egy döntést, hogy eleve kap 
valami juttatást, és azt gondolom, hogy ez később nem ró rájuk jelentősen 
többlet terhet. Kimennek a műfüves pályára és ott ellabdázgatnak, és jól érzik 
magukat. Én azt gondolom, hogy inkább pozitívan kellene megközelíteni, hogy 
megint kap valamit Budakalász, akkor ennek örülni kell.  
 
Több észrevétel nem volt. 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ovi-foci, ovi-sport program eredményes 
pályázata esetén szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
szerződéstervezetet az intézményvezetővel történő egyeztetését követően 
megállapításra kerül, hogy az okiratban a pályázati kiíráshoz képest nem 
tartalmaz többletkötelezettségeket az óvodapedagógusok részére. 
 
Rogán László polgármester: Ezt a határozat kiegészítést befogadom. 
 
Nógrádi Zoltán: Még annyi észrevételt hogy a továbbképzéssel járó 
helyettesítéssel kapcsolatos többlet terheket bizonyos esetben az önkormányzat 
átvállalja. 
 
Rogán László polgármester: Ez benne van. 
 
Rogán László polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. 
 
dr. Molnár Éva jegyző: Mind a két határozatot külön szavazzuk. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
elfogadta. 
 

367/2011.(XI.24.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz az OVI-
FOCI Közhasznú Alapítvány által meghirdetett és kizárólagos rendelkezési 
körébe tartozó ovi-foci programban.  
Az ovi-foci program megvalósításának helye a Telepi Óvoda (2011. 
Budakalász, Mályva u. 1.) 
 



Az ovi-foci programban való részvételhez szükséges önrész összegét, bruttó 
2.132.500. Ft-ot az önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendeletében a 
„Pályázati önrész keretösszege” terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen határozat 
elfogadását követő 60 napon belül a támogatási szerződést az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvánnyal kösse meg, az ehhez szükséges kötelező 
mellékleteket (Kt. határozat, tulajdonlap, főépítészi nyilatkozat) biztosítsa 
részére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
elfogadta. 

368/2011. (XI.24.)Kt. határozat 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
ovi-foci, ovi-sport program eredményes pályázata esetén szerződéskötésre 
csak abban az esetben kerülhet sor, ha a szerződéstervezetet az 
intézményvezetővel történő egyeztetését követően megállapításra kerül, 
hogy az okiratban a pályázati kiíráshoz képest nem tartalmaz 
többletkötelezettségeket az óvodapedagógusok részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 

(A nyílt ülésnek 18.55 perckor vége, zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült) 
 

 
K.m.f. 

 
 

Rogán László        dr. Molnár Éva 
polgármester        jegyző 
 
 
Barna Yvette 
jegyzőkönyvvezető 


