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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 34/2011 Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

a Képviselő-testület 2011. december 15-én 18 órakor megtartott rendes 

nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. 
(XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 22/1996.(XII.20.) 
Kpvt. rendelet módosításáról 

 33/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. 
 (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési 
 közszolgáltatás szóló 8/2007.(II.21.) sz. rendelet módosítása 

385/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
 A lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjának változatlanul 

 hagyása 

 34/2011.(XII.19.) Önk. rendelet: 

Az étkezési térítési díjakról szóló 20/2002. (XII. 18.)sz. Kpvt. rendelet 
módosítása 
386/2011.(XII.15.) Kt. határozat 

 A 2011. évi  önkormányzati költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről 
 szóló  tájékoztatót tudomásul vétele 

387/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
 Az önkormányzat  2012. évi költségvetési koncepciója 

 388/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
 A 2012. évi költségvetés ütemezése 

389/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghosszabbítja a 

 számlavezető Raiffeisen Banknál fennálló folyószámla hitelkeretét 

390/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság létszámát 2012. 
január 1. napjától 11 főben határozza meg.  
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391/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási-, 
Kulturális- és Sportbizottság létszámát 7 főben határozza meg  
392/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 

Bizottság létszámát 7 főben határozza meg  

393/2011.(XII.15.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának: dr. Hantos 
István képviselőt választja meg 

394/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának: Németh 

Antal képviselőt választja meg 

395/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság tagjának: Balogh Csaba képviselőt 
választja meg 
396/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 

Bizottság tagjának: Balogh Csaba képviselőt választja meg 

397/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Javaslatot a külsős tagok személyére.  

398/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának: Krunity 

Péter képviselőt választja meg. Krunity Péter képviselő vállalja, hogy az 

összeférhetetlenséget jelentő Települési Kisebbségi Önkormányzati 

elnöki tisztéről lemond. 

399/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
   Egészségház építés 

400/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti szerződést 

 köt az Oktedra Kft-vel  

401/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek felmérésének egyeztetési 
dokumentációja  
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402/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász helyi 
jelentőségű természetvédelmi területek felmérési dokumentációjának  
kiegészítése 
403/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Közterületen elhullott állatok tetemének összegyűjtéséről, szóló 
vállalkozási szerződés 
404/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) 2011-2014. 
évekre vonatkozó Szakmai programja 
405/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Bölcsőde vezetői állásának betöltésére nyilvános pályázat  
406/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Kalász Fotó Klub névhasználati kérelem 
407/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
A Monument 2000 Kft. ügyvezetőjének a Kalászi Sportcsarnok 
működtetéséről szóló 2011. évi beszámolója 
408/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
A Budakalászi Munkás Sportegyesület (BMSE) Kézilabda Szakosztály 
2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója  
409/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
A VIDRA SE 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója. 

410/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
A Budakalászi Tenisz Club (BUTEC) 2011. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolója 

411/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
A Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesületének 2011. évi 
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolója 
412/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület 2012. évi Munkaterve 
413/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Nyilvános ülésen elfogadott lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentés elfogadása 
414/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület  362/2011. (XI.7.) 
Kt határozatának módosítása 
35/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi 
átmeneti gazdálkodásáról 
 



4 

 

416/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
A 2011. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztató tudomásul vétele 
 
417/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
2012. évi átmeneti gazdálkodás sportcsarnok 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:34/2011 Kt. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. december 15-én (csütörtökön) 18 órakor 

megtartott,rendes nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácsterem  

 

Jelen vannak:  Rogán László polgármester 

    Ercsényi Tiborné alpolgármester 

    Balogh Csaba képviselő 

    dr. Hantos István képviselő 

Kaltner Károly képviselő 

Krunity Péter képviselő 

Major Ede képviselő 

Mányai Zoltán képviselő 

Németh Antal képviselő 

Nógrádi Zoltán képviselő 

Tolonics István képviselő 

 

Megjelent továbbá: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 

    dr. Molnár Éva jegyző 

    dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi  

    Iroda vezetője 

    Orosz György gazdasági irodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Szendi Erika 
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Nyílt napirendi pontok előtt: 

Polgármester beszámolója, a két ülés között történt fontosabb 

intézkedésekről, döntésekről. (szóbeli) 

Nyílt napirendi javaslatok: 

1. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi átmeneti  
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására 

310/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 
 Népjóléti Bizottság, 
 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Helyi adókról szóló rendelet módosítása 
305/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3.   I. Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására  
                        II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására 

306/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a közétkeztetési díjak módosítására 
311/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Budakalász Város Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató 

302/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 
 Népjóléti Bizottság, 
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 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciójára 

301/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester  
 

7. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására 
298/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

8.  Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására 

309/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: dr. Hantos István, Nógrádi Zoltán 
 

9.  Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének 
meghatározására és ütemezésére. 

308/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 
  Népjóléti Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat szerződéskötésre a „Luppa-fesztivál 2012” rendezvény 
szervezőjével 

303/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 
  Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat a Budakalász területén található kultúrtörténeti, természeti és 
tájképi egyedi tájértékek felmérésének valamint a jelenleg helyi 
védettséget élvező természetvédelmi területek felmérésének és kezelési 
tervének, egyeztetési anyagának elfogadására 
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290/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

12. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 
szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésére 

304/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat a Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői 
pályázatának kiírására 

291/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

14. Javaslat a Budakalász Bölcsőde szakmai programjának fenntartói 
jóváhagyására  

297/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

15. Javaslat a Fotó Klub névhasználati kérelmének elbírálására  
292/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
16. A Kalászi Sportcsarnok üzemeltetőjének beszámolója a sportlétesítmény 

2011. évi működtetéséről  
293./2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

17. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 2011. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására  

295./2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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18. Javaslat a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete 2011. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadására 

294./2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

19. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadására 
307/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, 

 Népjóléti Bizottság, 
 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

20. Javaslat a 2011. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 

296/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

21. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
299/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, 

 Népjóléti Bizottság, 
 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja:18óra 07perc) 

 

Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait 

a meghívott dolgozókat a hivatal dolgozóit, minden budakalászi polgárt. Mielőtt 

a képviselő-testületi ülést megnyitnám, 1 perces néma felállással emlékezzünk a 

napokban elhunyt dr. Ungárné dr. Bak Ilonára, aki a budakalászi választási 

bizottság elnöke volt és Csank Róbertre aki egy ideig betöltötte a Faluház 

vezetői tisztét. Kérem, álljunk fel. (Megemlékezés) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 fővel teljes létszámban 

határozatképes. A mai napra kiküldött napirendi pontok közül 21 nyílt és 22 zárt 

napirendi pontot terjesztünk a képviselő-testület elé, viszont az egyik nyílt 

napirendi pont egyik része zártnak tekintendő, ezért azt javaslom a tisztelt 

képviselő-testületnek, hogy az első napirendi pontot tegyük az utolsó 

nyilvánosnak és a 13-as és a 14-es napirendi pontok kerüljenek felcserélésre a 

bizottsági ülésen elhangzottak miatt. Ez volt az én módosítom a napirendi 

pontokkal kapcsolatban. Kérem, ha bárkinek van, az jelezze. Amennyiben nincs, 

úgy kérem, szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  

Kérem, szavazzunk. (Szavazás) Köszönöm. Megállapítom, hogy a napirendi 

pontokat a változtatással egyhangúlag elfogadtuk.  

 

A polgármester most megteszi szokásos beszámolóját a képviselő-testületi 

ülésen az időközben történtekkel kapcsolatban. 

November 25-én a német nemzetiségi egyesület ünnepelte a 15. évfordulóját. 

Jelen voltunk az ünnepségen, egy nagyon színvonalas ünnepségen vehettünk 

részt. November 30-án Mokrai Gabriella járt nálunk. Mokrai Gabriella a 

Szentendrei Rendőrkapitányság hivatalvezetője , gazdasági vezetője és a 

tervezett rendőrőrsről hozott nekünk paramétereket, hogy mik azok a minimális 

elképzelések és elvárások amiknek a kialakítás szempontjából meg kell felelnie 

egy rendőrőrsnek. November 30-án egy szépkorú polgárunkat köszöntöttük, 95. 

életévét töltötte be. Szintén még aznap kistérségi ülés volt Szentendrén. 

December 3-án Horgászbál volt a Faluházban ahol Nógrádi képviselőtársammal 

meg tudtunk jelenni. Remélem, aki ott volt mindenki jól érezte magát. 

December 5-én a Saubermacher járt nálunk és folytattunk tárgyalásokat. Ez a 

mai napirendi pontok között is szerepelni fog és egy módosító indítványt is 

szeretnék előterjeszteni ezzel kapcsolatban. December 7-én Tatár Tamással az 
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Óbuda Szövetkezet elnökével tárgyaltam, többek között dr. Dietz Ferenc 

Szentendre polgármestere társaságában, Szentendre főépítészének társaságában. 

A jövő évben megtörténik a bányabezárás, erről tárgyaltunk, hogy hogy tudjuk a 

későbbiekben a hátsó tavakat valamilyen formában a későbbiekben hasznosítani. 

Egy közös gondolkozás történt meg a januári testületi ülésre fog is egy 

előterjesztés készülni, ami Szentendével közös előterjesztés lesz. December 9-én 

ebben a teremben tartottunk egy egyeztető megbeszélést a budakalászi 

háziorvosokkal és gyermekorvosokkal, amiben kerestük a megoldását az 

ideiglenes orvosi rendelőnek, ami szintén a mai testületi ülés napirendi pontjai 

között szerepel. 13-án a Képviselő-testület közmeghallgatást tartott, azt 

gondolom, hogy viszonylagosan jól sikerült a közmeghallgatás. És most 

szeretném a figyelmét felhívni a tisztelt lakosságnak 2 olyan dátumra, amit 

mindenképp észben kell tartanunk. Bízom benne, hogy a holnapi nap az idősek 

karácsonyára a Sportcsarnokba nagyon sok budakalászi időset tudunk vendégül 

látni. Közel 800-an jeleztek vissza, hogy részt vesznek ezen a rendezvényen. Én 

hívok, várok minden budakalászi képviselőt. A kamerákon keresztül is várok 

minden budakalászi nyugdíjast, aki el tud jönni. A buszok szervezése teljesen 

megtörtént, aki esetleg nem regisztrált, de úgy gondolja, hogy eljön 

természetesen őt is szeretettel várjuk a Sportcsarnokba. A Sportcsarnok nem lesz 

bezárva semelyik budakalászi polgár előtt, természetesen. 18-án a városi 

karácsonyra invitálom Budakalász lakosságát a Faluházba, József atyával 

közösen és bízom benne, hogy a képviselő-testület többségével vagy teljes 

létszámával közösen egy karácsonyi ünnepséget szeretnénk tartani. A képviselő-

testületi munka előtt is kívánok mindenkinek áldott békés karácsonyt. De 

gondolom, ez majd a végén még egyszer elhangzik. Köszönöm, én ennyit 

szerettem volna elmondani és mivel a képviselő-testület döntött a sorrendiség 

megváltoztatásáról, ezért én a 2-es napirendi pontot terjesztem elő, ami a helyi 

adókról szóló rendelet módosítása.  

Elfogadott napirendek sorrendje: 

 

1. Helyi adókról szóló rendelet módosítása 
305/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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2.   I. Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására  
                        II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására 

306/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a közétkeztetési díjak módosítására 
311/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Budakalász Város Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató 

302/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 
 Népjóléti Bizottság, 
 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
5. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

koncepciójára 
301/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester  
 

6. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására 
298/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7.  Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására 

309/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: dr. Hantos István, Nógrádi Zoltán 
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8.  Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének 

meghatározására és ütemezésére. 
308/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, 

  Népjóléti Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat szerződéskötésre a „Luppa-fesztivál 2012” rendezvény 
szervezőjével 

303/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 
  Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat a Budakalász területén található kultúrtörténeti, természeti és 
tájképi egyedi tájértékek felmérésének valamint a jelenleg helyi 
védettséget élvező természetvédelmi területek felmérésének és kezelési 
tervének, egyeztetési anyagának elfogadására 

290/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

11. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 
szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésére 

304/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

12. Javaslat a Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői 
pályázatának kiírására 

291/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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13. Javaslat a Budakalász Bölcsőde szakmai programjának fenntartói 
jóváhagyására  

297/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

14. Javaslat a Fotó Klub névhasználati kérelmének elbírálására  
292/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

15. A Kalászi Sportcsarnok üzemeltetőjének beszámolója a sportlétesítmény 
2011. évi működtetéséről  

293./2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

16. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 2011. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására  

295./2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

17. Javaslat a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete 2011. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadására 

294./2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

18. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadására 
307/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, 

 Népjóléti Bizottság, 
 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

19. Javaslat a 2011. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 

296/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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20. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

299/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 
 Népjóléti Bizottság, 
 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

21. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi átmeneti  
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására 

310/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 
 Népjóléti Bizottság, 
 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

1. Helyi adókról szóló rendelet módosítása 
305/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva (1. számú melléklet) 

Rogán László polgármester: Budakalászon az elmúlt években nem volt a 

magánszemélyeket érintő adóváltozás. Azonban a megnövekedett kiadások, 

mint például a közvilágítás, indokolttá teszik az Önkormányzat bevételeinek 

adóbevételeiből való növelését. Az Alkotmánybíróság egy határozatában 

kötelezi az Önkormányzatot az adórendelet ez irányú módosítására, aminek 

december 31-ig meg kell történnie. Szeretném azonban elmondani, hogy az 

Alkotmánybírósági határozat és az adómódosítás nem teljesen függ össze 

egymással minden tekintetben. Azt gondolom, hogy Budakalászon évek óta 

olyan adóztatás folyt és folyik, ami a lakosságot messze menően kíméli. Ezt 

szeretném továbbra is fenntartani, ezért az adó nagymértékű emelését nem 

tervezzük, olyan adóemeléseket és ott próbálunk érvényesíteni, ami nem a 

magánszemélyeket érinti. Többek között például a budakalászi nagyobb cégeket 

érintheti. Kérdezem, hogy valakinek a testület tagjai közül van-e hozzászólása? 

Tartalmas az anyag, tartalmazza a mentességeket, tartalmazza a fizetési 

kötelezettségeket. Kérem, hogy alaposan tekintsük át. Orosz György szót kér, 

parancsoljon. 

Orosz György: Tisztelt képviselő-testület! A bizottsági üléseken előterjesztett 

rendelettervezetthez képest egy módosítást szeretnék javasolni, amelynek az az 

indoka, hogy a kommunális adó a jelenlegi rendelettervezet szerint minden 

egyes budakalászi ingatlanra vonatkozik, 1m2-től 100.000m2-ig. A 

rendelettervezet módosítási javaslat, hogy azon külterületi ingatlanok, 

amelyeken nincs építmény vagy épület, azok legyenek az adó alól mentesek, 

tehát azoknak az ingatlanok tulajdonosainak ne kelljen a 17.000,- forintra 

felemelt adómértéket megfizetnie. Ezek a területek többnyire a kárpótlás során 

kiosztott területek, ahol 10-20-30-100-200 négyzetméteres területek a többségük, 

ahol ráadásul a tulajdonos szerkezet is rendkívül szerteágazó, megtalálhatatlan. 

Nagyobb lenne a költsége az adó beszedésének, mint maga az adó. Ezért kérném 

a rendelettervezetben a módosítást, hogy a rendelettervezet 2.§-ban az 

előterjesztésben az volt, hogy a kommunális adó mértéke, ezt szeretném 
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kiegészíteni azzal, hogy magánszemélyek kommunális adójának mértékére és 3 

§. 5. bekezdésében mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki 

külterületi beépítetlen ingatlan tulajdonosa. Ezeket a módosításokat szeretném 

kérni, hogy a képviselő-testület fogadja el, természetesen a bizottsági üléseken 

már megtárgyalt rendeletmódosításokkal együtt. Köszönöm szépen. 

Rogán László polgármester: Köszönöm én befogadtam a módosításokat. 

Ennek fényében, amit Orosz úr mondott, van-e valakinek hozzászólása? A 

bizottság támogatta a rendeletmódosítási javaslatot. Akkor én annak 

függvényében teszem föl a szavazásra, amit Orosz úr az előbb elmondott. 

(Felolvassa) Kérem, szavazzunk. (Szavazás) 

Megállapítom, hogy 10 igen 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület 

elfogadta. 

32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. 
(XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 
22/1996.(XII.20.) Kpvt. rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza 

 

2. I. Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására  
II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék     

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására 
306/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (2. számú melléklet) 

Rogán László polgármester: Az érvényben lévő szerződés a 2011. évre 

határozza meg a lakossági hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási díjat, valamint 

a hulladékgyűjtő szolgáltatási díjat, valamint az Önkormányzat intézményeinek 

szolgáltatási díját. A szolgáltató 6,2 %-os emelési díjat javasolt a bizottság itt 

módosító indítványt tett. Viszont én a bizottságon elhangzott módosításhoz 

képest még szeretnék egy módosító indítványt tenni, annak a tükrében, ami az 

elmúlt napokban történt a bizottsági ülés óta. Véleményem az, hogy a 

szemétszállítási díjat 2012. évre ne emelje az Önkormányzat. A bizottság 

módosító javaslatát pedig ez által nem támogatom. Indokaim pedig a 
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következők: Az alábbi módosító indítványt terjesztem elő: Budakalász Város 

Önkormányzat képviselő-testülete 2012. január 1-től az Önkormányzati 

intézmények és a külterületi hulladékgyűjtés átalánydíjának és a lakossági 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjának emelését nem hagyja jóvá. A szelektív 

hulladék és a zöld hulladék szállításának rendszerét az Önkormányzat az 

alábbiak szerint kéri átalakítani: 2012. január 15-ig a szelektív hulladékszállítási 

szolgáltatás biztonságos megkezdésének érdekében a szolgáltató 3 db sárga 

zsákot juttat el közvetlenül a szolgáltatási szerződéssel rendelkezők részére 

díjmentesen, valamint a zöld hulladék gyűjtésére 26 db zöld zsákok juttat el 

közvetlenül a szolgáltatási szerződéssel rendelkezők számára díjmentesen. A 

szelektív hulladék szállításánál minden kitett sárga zsák helyett, cserezsákot 

biztosít díjmenetesen a szolgáltató. Az Önkormányzati Intézmények és a 

külterületi hulladék gyűjtésének átalánydíja nem változik. 5, 644.200,- 

forint+ÁFA/év. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés díja nem változik 

178.928,- forint+ÁFA/hó, melynek fedezetét az Önkormányzat a 2012. évi 

költségvetésből biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására.  Az indokaim ezen túl még a következők is: ha a 

szolgáltató a szolgáltatás megkezdése előtt eljuttatja a 3 db sárga zsákot 

megtöltik a lakosok hulladékkal és kiteszik, helyette a szolgáltató biztosítja a 

cserét. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 12 zsák helyett, mivel 3 zsákkal indít a 

szolgáltató, ez 3X12 zsákot jelenthet. A szolgáltató jelenlevő képviselője 

elmondta, hogy az elvárt hulladékmennyiségnek csak a töredéke jutott vissza, 

ezáltal az a hulladékmennyiség, amit ő a piacon szeretne értékesíteni, mert 

ebben üzlet van nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Azt gondolom, hogy 

így a lakosság nem tud visszaélni, mert a szolgáltató szerint a lakosság visszaélt 

és máshová tette a zsákokat. Ha 3 zsákkal indítunk, akkor ez éves szinten 3x12 

zsák, ez azt jelenti, hogy háromszorosára tudtuk növelni a zsákok számát. A 

másik, ami miatt nem támogatom az emelést a jelenlegi formájában, az a 

gépjármű amit az Önkormányzat vásárolt a Saubermachernek kb. 5 évvel ezelőtt. 

Ez a gépjármű 35 millió forint értékű, ami a szerződésünk szerint majd 10 év 

múlva ingyenesen átmegy a szolgáltató tulajdonába. Kértünk állásfoglalásokat, 

amely szerint ez a szerződés ilyen formában jogszerűtlen, ami azt jelenti, hogy 

az Önkormányzat nem mondhat le ingyen a tulajdonáról. Kértük a szolgáltatót 

hogy egy független szakértővel vizsgáltassuk meg a gépjármű értékét, az 

amortizációval együtt és legyen közöttünk egy kialakult álláspont az autó értékét 

tekintve, amit a szolgáltató fizessen meg nekünk, vagy írjuk le az árból vagy 
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találjunk erre valamit. A szolgáltató mereven elzárkózott ezektől a kérésektől. 

Azt mondta, hogy maradvány értéken, 1 forintért hajlandó megvásárolni a 

gépjárművet, ha lejár a 10 év. Az utolsó indokom pedig az, hogy a szolgáltató 

képviselőjével történt egyeztetéskor elhangzottak nincsenek köszönőviszonyban 

azzal, és az általa elküldött árajánlatában, teljes egészében, azzal amit mi itt 

megbeszéltünk. Ezért terjesztem elő a képviselő-testületnek a rendeletalkotási 

javaslatot, úgy hogy a 0%-ról szavazzunk.  Ez nem azt jelenti, amire volt már 

példa Budakalászon nem is olyan régen, hogy decemberben 0-ról szavazott a 

képviselő-testület, de márciusban meg tudott állapodni a szolgáltatóval, történt 

egy díjemelést és akkor onnantól kezdve számította a szolgáltató a szolgáltatási 

díját. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy jelezzék észrevételeiket.  

Nógrádi Zoltán képviselő: Köszönöm szépen, én az gondolom, hogy ebben az 

esetben egy kicsit másképp működik a matematika, tehát ez a 3x12. Mert az 

ember minden egyes hónapot úgy kezd, hogy csak 3 db zsákja van. Ha 26 zsákot 

kap előre, tud takarékoskodni. Azt gondolom, más szelektív hulladékmennyiség 

fogy januárban, mint nyáron. Most februárban elég a 3 zsák az biztos, nyáron 

egy nagyobb családnál nem vagyok biztos benne, hogy elég lesz. Azt javaslom, 

emeljük fel 5-re, ezzel senki nem fog visszaélni, a maradékot szépen elrakja 

nyárra. Azt gondolom, ez nem jelent extra kiadást a szolgáltatónak. Köszönöm 

szépen. 

Rogán László polgármester: Én ezt befogadtam, legyen 5. Kérdezem a 

testületet van-e még hozzászólás?  

dr. Hantos István: Tegnap Budapesten elfogadták a jövő éves csatorna, víz és 

szemétszállítási díjakat. Budapesten 2,2%-al emelkedik meg. Jóval nagyobb 

kukákra jövőre egy 4 fős család annyit fizet, amennyit Budakalászra terveznek. 

Mi is úgy gondoltuk a bizottságin is, hogy nem indokolt ebben a formában. 

Csatlakoznék Nógrádi képviselő javaslatához azzal, hogy ha a Saubermacher 

fenntartja, hogy elvisz a sárga zsák mellet bármilyen átlátszó zsákot, akkor ez a 

rendszer tud rugalmasan működni. Nem kell feltétlenül ragaszkodni, hogy hány 

sárga zsák legyen, ez lehet tárgyalási alap a Saubermacherrel. Egyébként tényleg 

felháborító, hogy más a szóban megkötött ajánlat, mint amit írásban ideküld. 

Köszönöm szépen. 

Rogán László polgármester: Én azt kérném a testülettől, hogy azt fogadja el, 

amit a Zoltán módosítása és az én előterjesztésem tartalmaz, hogy a 
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későbbiekben ne okozzon vitát a szolgáltató és lakosság között, hogy ha nem 

egyértelmű, hogy mi átlátszó, áttetsző és mi nem. Az gondolom az 5 zsák, amit 

Zoltán mondott elegendő. Így legalább nem lesz vita. 5 sárgát kiteszünk, 5 

sárgát kapunk. Maradjon szövegszerűen az 5 zsák. Akkor először szavazzunk 

arról a módosítóról, amit én tettem fel, utána pedig a rendeletalkotási javaslatról. 

Kérem, szavazzunk! (Szavazás) Köszönöm, befogadva természetesen Nógrádi 

képviselő úr által elmondottakat. 

Megállapítom, hogy 11 igennel elfogadtuk. 

Most felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa). Kérem, szavazzunk!  

(Szavazás) 

 

33/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. 

(XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék összegyűjtésére 

elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló 8/2007.(II.21.) sz. rendelet módosításáról. 

A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 

385/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 1-jétől 
az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék gyűjtés 
átalánydíjának, és a lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjának 
emelését nem hagyja jóvá. 
A szelektív hulladék, és a zöld hulladék szállításának rendszerét az 
Önkormányzat az alábbiak szerint kéri átalakítani: 
2012. január 15-ig a szelektív hulladék szállítási szolgáltatás biztonságos 
megkezdésének érdekében a szolgáltató 5 db. sárga zsákot juttat el 
közvetlenül a szolgáltatási szerződéssel rendelkezők számára díjmentesen, 
valamint a zöld hulladék gyűjtésére 26 db. zöld zsákot juttat el 
közvetlenül a szolgáltatási szerződéssel rendelkezők számára díjmentesen. 
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A szelektív hulladékszállításnál minden kitett sárga zsák helyett 
cserezsákot biztosít díjmentesen a szolgáltató. 
Az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék gyűjtésének 
átalánydíja nem változik: 5.644.200.-Ft/év+Áfa, a „Házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés” szolgáltatás díja nem változik:178.928-
Ft+Áfa/hó, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a szolgáltatási szerződés módosítására. 

 
Határidő:  kiértesítésre azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 

 

Nógrádi Zoltán képviselő: Ehhez a napirendhez tartozott, de nem szerettem 

volna ezzel a rendelettel hosszabb távon foglalkozni. Többször felmerült már a 

tavaly is a kommunális előfizetéssel nem rendelkezők, de zsákot vásárolók 

problémája. Aki megveszi a normál zsákot az továbbra sem jogosult sem zöld 

sem sárga zsákra. Azt szeretném javasolni, hogy a következő testületi ülésre a 

hivatal készítsen egy javaslatot a felhalmozódott megmaradt sárga, zöld 

zsákokról, hogy azok is hozzá jussanak, akik bizonyíthatóan vásárolnak olyan 

zsákot a 2012-es évben ami a Saubermacher számára is elfogadható 

szemétszállítási zsák.  Köszönöm szépen. 

Rogán László polgármester: Ha tudjuk bizonyítani bizonyíthatóan, hogy ki 

vásároltak, akkor támogatom. Szeretném azt közölni, hogy közel 1000 zsák 

megmaradt, a Saubermacher számolt is ezzel a hulladékmennyiséggel. 

Támogatom ezt a hozzászólást, hogy ha tudjuk bizonyíthatóan, kik azok a 

lakótársaink, akik nem rendelkeznek szállítási szerződéssel, de vásároltak zsákot, 

hogy kapjanak ilyen zsákot. 

 

 
3. Javaslat a közétkeztetési díjak módosítására 

311/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (3.sz. melléklet) 
 

Rogán László polgármester: a közétkeztetés díjának emelését 2012.január 1-
től érvényes 2 %-os áfa emelés indokolja, amennyiben nem rendelkezünk erről, 
akkor a törvény erejénél fogva az önkormányzatnak kellene a különbözetet 
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kifizetni a szállító részére. Az emelés legtöbb esetben adagonként 1-2 forintnyi, 
néhány esetben éri el csak a 10 Ft-os nagyságrendet. Kérem a testületet 
hozzászólásra. (Nincs jelentkező) Felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

34/2011.(XII.19.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról 
szóló 20/2002. (XII. 18.)sz. Kpvt. rendelet módosításáról 

A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 

4. Budakalász Város Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató 
302/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (4.sz. melléklet) 
 

 
Rogán László polgármester: Kérem kolleganőmet, hogy a napirendi ponthoz, 
ha van kiegészítése, akkor mondja el.  
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület. Ez az 
előterjesztés 2011. szeptember 30-i tartó időszakra vonatkozóan mutatja be az 
önkormányzat gazdálkodását. Kiegyensúlyozott volt a gazdálkodásunk, 
likviditási problémáink nem merültek fel. Szeptember 30-ig a bevételeink 
87,4 %-ban, kiadásaink pedig 80,6 %-ban teljesültek. A bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést, elfogadásra javasolták. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm a kiegészítést. A képviselő testület 
nemsokára fogja tárgyalni a költségvetési koncepcióját is. Szeretném 
mindenképpen jelezni a tisztelt testület számára, hogy vannak problémák olyan 
szempontból, hogy a cégek tevékenységénél gyengül az adó-erőképességük. Ezt 
tartalmazni fogja a költségvetés tervezete is. Látnunk kell, hogy az ország 
állapota sajnos Budakalászra is szép lassan begyürüzött. Kérném a képviselő-
testületet, hogy jelezze felém, ha bármilyen hozzászólása van. (Nincs jelentkező) 
Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 

el: 
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386/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
önkormányzati költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős:  Rogán László polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

5. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciójára 
301/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (5.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: az előírásnak eleget téve benyújtottuk november 
30-ig a testületnek a következő év gazdálkodását a 2012. év költségvetési terveit 
meghatározó koncepciót. Az önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálta az 
előterjesztést. Megállapította, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget tettünk az 
előterjesztésben. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta a határozati javaslatot. Az 1. sz. javaslat magát a koncepciót 
tartalmazza, míg a 2.a a 2012. évi költségvetés elkészítésének ütemezésére 
vonatkozik. Kérdezem a kolleganőmet, hogy van-e még valami kiegészíteni 
valója? Nincs. Szeretném elmondani a testületnek, hogy ez a koncepció 
szerintem egy óvatos koncepció, amiben egy nagy ívű lehetőségek is benne 
vannak, különböző beruházásokra gondolok. Egy visszafogott koncepciót 
terjesztettünk elő a képviselő-testület elé, véleményem szerint egy olyan 
koncepciót, aminek alapján, hogyha elkészítünk egy költségvetést, azt tartani is 
tudjuk. Természetesen nem tudjuk azt, hogy a gazdasági váltás milyen 
mértékben fog begyürüzni hozzánk is. A mai nap folyamán Jegyző Asszony volt 
egy értekezleten, ahol olyan dolgok hangzottak el, ami igen csak kétségessé 
teszik bárminek az olyan nemű tervezését, amit betervezünk és teljesülni is fog. 
Nem szeretnék senkit riogatni semmivel, mert ezek csak tervezetek. Nagyon 
észnél kell lenni a képviselő-testületnek, amikor megalkotja a költségvetési 
rendeletét, hogy egy betartható rendeletet tudjon megalkotni.  
Kérdezem a T. Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett koncepcióhoz valakinek 
hozzászólása van-e? Minden bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Amennyiben nincs, úgy az 1.sz. javaslatról kérem szavazzunk. (Szavazás.) 
 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta. 
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387/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: 
A 2012. évben tervezett nagyberuházások és az önkormányzati források 
várható szűkülése miatt a következő évben az eddiginél is szigorúbb 
költségvetési elvek megfogalmazását, a gazdasági fegyelem még 
következetesebb betartását kívánja meg tőlünk. 
A város fejlődése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az 
Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a működési 
kiadások visszafogásával, illetve külső források (hitel, pályázati források) 
bevonásával lehetséges. A működési kiadások visszafogása ugyanakkor 
nem járhat a feladatellátás színvonalának romlásával. 
 

 
Mindezeket szem előtt tartva, feladatainkat áttekintve az alábbi 
prioritásokat határozzuk meg: 
A. Alapfeladatok tekintetében: 
1. A költségvetés összeállítása során külön bontásban kell szerepelnie 

a kötelező és az önként vállalt feladatoknak, annak érdekében, hogy 
a Képviselő-testület az önként vállalt feladatairól a rendelkezésre 
álló források függvényében tudjon dönteni 

2. A működési kiadásokat a működési bevételeknek fedezniük kell 
 
3. A meglévő intézményhálózat fenntartásához szükséges források 

biztosításában nem tudjuk a 2011. évi szintet tartani. A Képviselő-
testület a 2012. évben is támogatja az intézmények önálló 
kezdeményezését saját forrásaik bővítésére (pályázatok) 

4. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál (működési kiadások 
tekintetében) az előző évinél alacsonyabb szintet tudunk csak 
biztosítani. 

5. Az önkormányzat által nyújtott támogatásoknál szintén az előző 
évinél alacsonyabb összegeket tudunk biztosítani. Elsősorban 
pályázati rendszerben azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, 
melyek az önkormányzati feladatellátásban aktívan részt vesznek. 

 
B. Fejlesztési feladatok tekintetében: 
1. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2012. évben 

megvalósítjuk az új Egészségházat 
2. Pályázati forrás elnyerése esetén új bölcsődét építünk a lakossági 

igények kielégítése érdekében 
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3. A pályázati források minél szélesebb körű bevonása érdekében 
legalább az előző évivel azonos összegű beruházási tartalékot 
biztosítunk a költségvetés tervezésekor. 

 
A 2012. évi költségvetés összeállításakor érvényesítendő tervezési 
alapelvek: 
 

I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA 
 

1. Folyó bevételek: 
 Folyó bevételeinket elsősorban a költségvetési törvény határozza 

meg. A központi támogatásoknál a feladatellátás bővülése ellenére 
csak kis mértékű növekedésre számíthatunk. 

 A helyi adók között legnagyobb súllyal szereplő iparűzési adó 
esetében az a 2011. évi szint várhatóan nem tartható, a 2010. évi 
szinttel azonos bevételre számíthatunk. 

 Kiemelten fontos feladat a nem fizető bérlőkkel szembeni 
határozott és következetes fellépés. 

 
 

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
 Az előző években értékesítésre kijelölt és nem realizálódott 

ingatlanok értékesítését tovább kell folytatni. 
 Fejlesztési feladataink megvalósításakor kiemelt figyelmet 

fordítunk a pályázati lehetőségekre. Ennek érdekében továbbra is 
nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatfigyelésre és a pályázatok 
előkészítésére. 

II. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS 
KIADÁSOK 

 
1. Önállóan működő intézmények működési kiadásai 

 
Az intézményi kiadások megtervezésekor figyelembe kell venni az állami 
normatíva csökkenésének mértékét. 
 2012. évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, 

valamint pótlékalap módosítására. Növekedés év közben csak a 
jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet. 
Létszámbővítés csak a feladatellátás változásából adódhat. 

 A járulékok mértéke nem változik a benyújtott törvényjavaslatok 
szerint 
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 A Kjt. 77. §-ának bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az 
Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 2012. 
évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 
2%-a. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12) bekezdésében 
szabályozott esetekre.) 

 A Közoktatási tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, 
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 
2012. évben 5250 Ft/fő/hónap. 

 A cafeteria keret megegyezik az előző évi összeggel (amely az 
igények összesítését követően csökkenhet), és ennek a 
keretösszegeknek kell fedeznie a járulékokat is. (a béren kívüli 
keret tehát 134.000,- Ft) 

 Dologi kiadások esetében a vásárolt élelmezés az érvényes 
szerződésben szereplő díjakkal kalkulált összeg. A közüzemi 
díjaknál figyelembe kell venni a várható díjemelkedéseket, 
összességében a dologi kiadásoknak azonban 2%-kal csökkennie 
kell (kivéve a többletfeladatokból eredő növekményt  

 
2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 

 
Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok 
 A köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap nem 

változik. (2012.évi költségvetési törvénytervezet 69. §-ában 
meghatározott illetményalap mértéke 38 650,- Ft.) Növekedés év 
közben csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet. 

 A járulékok mértéke megegyezik a 2011. évivel. 
 A cafeteria-keret az előző évi szinten tervezhető, amennyiben erre a 

jogszabály lehetőséget ad. Az igények összesítését követően a 
jogszabályi előírások figyelembe vételével ez az összeg csökkenhet. 

 A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és vezetői 
pótlékokat továbbra is fenntartjuk.  

 
3. Szakfeladatok 
 A szakfeladatok tekintetében összességében a feladatellátás 

csökkenő szintjével kell számolnunk.  
 A szociális támogatások esetében felül kell vizsgálni azokat a 

juttatásokat, melyeket a törvényi kötelezettségen felül, vállalt 
feladatként biztosít az önkormányzat (például újszülöttek 
támogatása, nem alanyi jogon járó segélyek) 
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III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

 
1. Felújítások 
 Az intézményi felújítások esetében meg kell vizsgálni, melyek azok 

a halaszthatatlan munkálatok, melyekkel az állagromlás elkerülhető 
 A Kaláz Kft által készített állapotfelmérést kiértékelve szükséges 

egy időbeli ütemezést kialakítani az önkormányzati tulajdonú 
lakások felújítására. Megvizsgálandó, hogy egyes üresen álló 
ingatlanokat felújítási kötelezettséggel bérbe lehet-e adni.  

 
2. Beruházások 
 Felhalmozási kiadások területén a Képviselő-testület döntésének 

megfelelően a 2012. évben megvalósítjuk az új orvosi rendelőt, 
melynek fedezete a Kábel TV Kft üzletrészének ellenértéke.  

 Megkezdtük az új bölcsőde tervezését is, melynek megépítéséhez 
uniós forrásra pályázunk.  

 Folyamatban van a Sportcsarnok energetikai pályázata, melyből az 
épület energiatakarékos felújítását tervezzük megvalósítani. 
Mindezek a várható beruházások mellett a 2012. évben más 
fejlesztést nem tervezünk, elsősorban az állagromlás elkerülésére 
fogunk kiemelt fordítani. 

 Tervezett beruházásaink közül azokat részesítjük előnyben a 2012. 
év folyamán, melyekhez pályázati források állnak rendelkezésre. 

 Ingatlanvásárlásra csak kivételesen, különösen indokolt esetben 
kerülhet sor a következő évben. 

 A közvilágítás kiépítésének folytatására és az útépítésre, 
járdaépítésre mindenképpen keretet kell biztosítanunk, várhatóan 
azonban az előző évi összegnél alacsonyabb szinten. A koncepció 
elfogadását követően fel kell mérni – a képviselők javaslatait is 
figyelembe véve – hogy melyek a legszükségesebb és 
halaszthatatlan munkálatok, melyeket önerőből – pályázati források 
hiánya esetén is – megvalósítunk a 2012. évben. 

 
IV. TÁMOGATÁSI KERET 

 A támogatási kereten belül – az előző évhez képest jelentősen 
csökkentett összegben – azon célokat, programokat kívánjuk 
támogatni, melyek hozzájárulnak az önkormányzati 
feladatellátáshoz. 
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 Támogatást kizárólag pályázati rendszerben kívánunk nyújtani. 
Nem támogatjuk a támogatott szervezetek általános, célhoz, 
feladathoz nem kötött működési támogatását. 

 Az önkormányzat támogatja a nemzetiségi kisebbségek által ellátott 
feladatokat, ezért a 2012. évben is biztosítjuk számukra a pályázati 
keretet, az állami támogatás (az általános működési támogatás) 
összegével megegyező keretösszegben. 

 
V. TARTALÉKOK 
 A 2012. évben a pályázati források minél nagyobb mértékű 

bevonása érdekében legalább az előző évivel azonos összegben 
szükséges a pályázati önrészek meghatározása. 

 Az év közbeni – előre nem látható – működési kiadások fedezetéül 
általános működési tartalékot biztosítunk. 

 
Határidő:  a 2012. évi költségvetés tervezése 
Felelős:   polgármester 

 

2.sz. javaslat felolvasása. 
Megállapítom, hogy 11 igen egyhangúlag elfogadtuk. 

388/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetés ütemezését az alábbiak szerint fogadja el: 

Sorszám Feladat megnevezése Határidő 

1. Intézményi felújítási és beruházási igények 

felmérése 

2012.01.09. 

2. Útépítési és útjavítási igények felmérése 2012.01.13. 

3. Intézményi tervezetek egyeztetése 2012.01.16-

2012.01.20 

4. A költségvetési rendelettervezet benyújtása 2012.02.15 

5. Bizottsági tárgyalások a költségvetésről 2012.02.27-

2010.02.29 
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6. Képviselő-testületi tárgyalása a 

rendelettervezetnek 

2012.03.05 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

6. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására 
298/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (6.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: az előterjesztésben az évek óta fennálló 2 mFt 
folyószámla hitelkeret meghosszabbítására teszek javaslatot, a jelenleg fennálló 
kondíciókkal. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek. Kérdezem a T. Képviselő-testületet, hogy van-
e valakinek hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Felolvasom a határozati javaslatot 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta. 
 

389/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghosszabbítja a 
számlavezető Raiffeisen Banknál fennálló 2.000.000,-Ft-ról szóló 
folyószámla hitelkeretét 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a folyószámla 
hitelkeret szerződés aláírására. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  a szerződés aláírására 2011. december 31. 

 
 

7.  Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására 
309/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (7.sz. melléklet)  
 

Rogán László polgármester: Átadom a szót Hantos István képviselő társamnak. 
 
dr. Hantos István képviselő: T. Polgármester úr, T. Képviselő-testület. Az 
általunk benyújtott módosító indítványnak az a lényege, hogy amikor 1 évvel 
ezelőtt, amikor felállt az új képviselő testület, akkor 3 bizottság jött létre a 
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korábbi 4 helyett. Eltelt 1 év, a bizottságok munkáját a bizottságok 
nyilvánvalóan értékelték, mi úgy látjuk, hogy a jelen pillanatban azokból a 
bizottságokból a Nemzeti Fórum képviselői kimaradtak, most a bekövetkezett 
változások azt gondolom, hogy nagyon fontos feladatok elé állítják Budakalász 
önkormányzatát, és sajnos minden lakóját is. Át kell gondolnunk, azt, hogy az 
önkormányzati törvény az új köznevelési törvénnyel és a sorozatosan meghozott 
törvényekkel, itt teljesen újra kell írni, mint ami korábban Budakalászon történt. 
A Nemzeti Fórum képviselői is vállalják azt a feladatot, ami ezzel rájuk hárul. 
Az eredeti koncepció szerint sem értettünk egyet a három bizottsággal, 
szeretnénk a négyet megtartani és a módosító indítványunk arra vonatkozik, 
hogy az egyberakott Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság váljon ketté. Sok 
közös vonás van a két bizottságban és nagyon sok közös pont, amit 
megtárgyalnak, ez igaz. Szól logika is mellette, hogy ezek egybe legyenek, 
ugyanakkor jól látható, hogy azáltal, hogy korlátozott számban voltak benne a 
képviselők és ennek megfelelően korlátozott számban lehettek benne a külső 
képviselők, illetve a külső bizottsági tagok. Tudjuk, hogy a belső tagokat 
leginkább politikai döntés hozónak választják a választó polgárok, ezért a külső 
bizottsági tagoknak a szakértelmét nem szokta a bizottság nélkülözni. Ezzel 
meglehetősen szűkre szabott a létszám, max. 3 lehet, hogyha egy négy fős belső 
bizottságban. A külső bizottsági tagok száma, most azzal, hogy a Nemzeti 
Fórum tagjai belépnek, lényegesen nagyobb lehetőség nyílna arra, hogy több 
bizottság, megfelelő létszámmal, kifejezetten szakmai jellegű dolgokra 
strukturálódva működjön tovább. Jelen pillanatban a három külső bizottsági tag, 
nagyon nagy teher hárul. Ha ezt négybe szednénk szét, mindenki tényleg azzal 
foglalkozna, amihez leginkább ért, belülről is és a külső bizottsági tagokkal így 
megerősítenénk, azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amiben Budakalász és 
az ország lesz, lényegesen hatékonyabb, sokkal szakmaibb jellegű munkát 
lehetne végezni, mint amit ezek a kicsi létszámú - illetve az egyik bizottság nagy 
létszámú – bizottság lehetőséget adna. Arra tettünk javaslatot, hogy az eredeti 
négy bizottságos felállás álljon fel, a Nemzeti Fórum tagjai szeretnének 
bizottsági tagságot vállalni, kiegyenlítetten létre jöhetne egy olyan működőképes 
bizottsági struktúra, amelyik a közeljövőben várhatóan nagyon sok rendkívüli 
ülésen meg tudna birkózni jobban, mint a kis, három bizottságos struktúra. 
Amennyiben a Nemzeti Fórum tagjait a többség beszavazza a bizottságokba, de 
ugye nem a négy, hanem a három bizottság maradna, akkor létrejönne egy 
monumentális bizottság, ami majdnem a testületet érné el létszámban, nem lenne 
az sem hatékony. A túl kicsi, és túl nagy biztosan nem működőképes. A kettő 
közötti arányban ideális munkamegosztást lehetne kialakítani, ha négy bizottság 
állnak fel, ezrét kérnénk ennek a javaslatnak a támogatását. 
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Rogán László polgármester: Köszönöm. A budakalászi Nemzeti Fórum 
képviselői egy levelet juttattak el hozzám a képviselő testületi ülés előtt, 
melyben azt írják, hogy 
„Rogán László polgármester úr részére 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Hivatkozással a tárgyban foglaltakra a budakalászi Nemzeti Fórum képviselői az 
alábbiak szerint nyilatkoznak: 
Továbbiakban mindhárman rész kívánunk venni a szakbizottságok 
munkájában.” 
Ezt köszönettel elfogadtam. 
Egy akadályoztatás van most jelent pillanatban, amit a jegyző asszony felolvas 
most a képviselő testület számára. Utána persze fogunk erről beszélni. 
 
dr. Molnár Éva jegyző: Ötv. 24. § (1) "A bizottság elnökét és tagjainak több 
mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az 
alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-
testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja." 
Ez azt jelenti, mivel a Nemzeti Fórum három képviselője jelezte, hogy bizottsági 
tagságot kíván vállalni, Krunity Péter személyében, aki a szerb kisebbségi 
önkormányzatnak a vezetője. Amennyiben a képviselő úr elfogadja a bizottsági 
tagságra való jelölést és megválasztása megtörténik, úgy 30 napon belül 
választania kell, hogy melyik tisztséget választja, mert összeférhetetlenség esete 
áll fenn.  
 
Rogán László polgármester: A képviselő úr jelezte, hogy amennyiben a 
képviselő testület úgy dönt, hogy bizottsági tagok sorába választja Krunity Péter 
képviselő társunkat, úgy 30 napon belül le fog mondani a kisebbségi elnöki 
mandátumáról. Kérem képviselőtársam ennek megerősítését.  
 
Krunity Péter képviselő: Igen, ismerem én is az önkormányzati törvény 
paragrafusát. Ez előző ciklusban is ugyanez fordult elő. Tisztában vagyok vele 
és vállalom. 
 
Rogán László polgármester: Kérdezem a T. Képviselő-testületet, hogy van-e 
valami hozzászólása a napirendi ponthoz. 
 
Németh Antal képviselő: Hantos István képviselő társam előterjesztésének 
megfelelően, a magam részéről is azt a megoldást támogatnám a képviselő 
testület előtt, hogy bontsa ketté ezt a bizottságot. Természetesen az indokaim 
gyakorlatilag hasonlítanak a képviselő társam által előadottakhoz, ezért is 
éreztem azt a késztetést, hogy ebben a témában, a Nemzeti Fórum 
képviselőjeként, aktívabb részvételt biztosítsak. Az eddigi ülések alkalmával is 
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99 %-ban részt vettem a bizottságok ülésein, szavazati lehetőség nélkül. 
Megismételném azt, amit Hantos képviselőtársam mondott, hogy a testület 
fontolja meg a Szervezeti és Működési Szabályzat azon módosítását, hogy a 
bizottságokba egy 4 bizottsági felállást tegyen lehetővé. 
 
Krepárt Tamás dr. alpolgármester: Szeretném kifejezni az örömömet, hogy 
végre valamennyi képviselő részt kíván venni a bizottsági munkában. Régóta 
vártunk arra a pillanatra, hogy valóban együtt tudjunk dolgozni, ne csak a 
képviselő testületben, hanem a bizottságokban is együtt tudjuk a döntéseket 
előkészíteni. Úgy néz ki, hogy erre megnyílt a hajlandóság.  
Egyet kell értenem viszont Polgármester úrral abban, és azt hiszem, hogy ebben 
az elmúlt 1 év is bizonyította, hogy a jelenlegi bizottsági struktúra sokkal 
hatékonyabb, mint egy szétaprózott, illetőleg négy bizottságból álló felállás. 
Mint már elhangzott, hogy a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság, ami külön működött, tulajdonképpen a napirendjük 80 %-a egyezett. 
Ez azt jelentette, hogy ugyanazokat a napirendeket két alkalommal, két külön 
alkalommal tárgyalta két különálló bizottság. Ez a hivatal részére rengeteg 
többletmunkát eredményezett. Infrastrukturálisan, a helyfoglalás szempontjából 
is többletköltséget eredményezett, arról nem is beszélve, hogy tapasztalhatjuk 
azt is, hogy jelenleg is vannak olyan képviselők, akik a szakmájuk, képzettségük 
alapján több bizottságba vesznek részt. Ha esetleg ez a közös bizottság szét 
lenne bontva, akinek településfejlesztési és pénzügyi érdeklődése is van, és a 
maradék 10 %-os eltérés miatt két bizottsági ülésre kéne elmenni, azt jelentené, 
hogy kétszer meghallgatná 90 %-ban ugyanazt, a maradék 10 %-ban meg eltérő 
napirendet hallgathatna meg. Én úgy gondolom, hatékonysági szempontok 
mindenképpen azt kívánják meg, hogy ez a jelenlegi bizottsági struktúra fenn 
álljon. Mondhatom ezt az elmúlt 1 év tapasztalataira is hivatkozva, a bizottságok 
úgy gondolom, hogy teljes mértékben elvégezték a feladatukat annak ellenére, a 
képviselő létszám hiány miatt, egyesek többletkötelezettséget vállaltak, míg 
mások nem vettek részt bizottsági munkában. Úgy gondolom, hogy a bizottsági 
létszám emelésével és több külső tag bevonásával, akár még a szakmaiság 
növelésével is ez a bizottság változatlanul hatékonyan tud működni. A jelenlegi 
rendszerben, de minden képviselőnek az általa választott bizottságban 
lehetőséget biztosítva kellene folytatni tovább ezt a munkát. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Csatlakoznék Alpolgármester úrhoz, én is 
hasonlóképpen kívántam hozzászólni. Amit alpolgármester úr felvetett kettősség, 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságban annak idején nagyon sok átfedés 
volt, ez a legfőbb érv. Ez miatt lett összevonva többek között ez a két bizottság. 
Ne feledjük, hogy most már csak 11 tagú a képviselő-testület. A négy 
bizottságnál 17 tagú volt a képviselő testület. Azt gondolom, mivel lecsökkent a 
képviselők száma, így jóval racionálisabbá vált az, hogy három bizottság legyen. 
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Nyilván az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság és a Szociális Bizottság, én 
még azt is el tudnám képzelni, hogy ez a kettő összevonásra kerüljön, de akkor 
az a döntés született, hogy külön működjenek. A Pénzügyi meg a 
Településfejlesztési Bizottságnál én úgy gondolom, hogy olyan 80, volt olyan, 
hogy 90 %-ban átfedés volt. A munkát nem gátolja az, hogy többen vesznek 
részt, hanem inkább azt, hogy mindenki ott van és egymással szemben tudja az 
érveket a bizottsági munka során felhasználni. Semmilyen új érv nincs. Azon 
kívül, hogy örömmel üdvözlöm én is, hogy végre a Nemzeti Fórumosok is úgy 
gondolják, hogy bizottsági tagságot vállalnak. 
 
Rogán László polgármester: Nekem lenne egy módosító indítványom, mint az 
SZMSZ-re, mint pedig a személyek tekintetében. Nem is módosítás, hanem 
ajánlás lenne már. Szavaznunk kell arról is, hogy a nyilvánossághoz 
hozzájárulnak-e a képviselő társaim, de ez mindjárt, majd egy következő 
momentum lesz.  
Javaslom, hogy a testület bizottságainak létszámát a testület az alábbiakban 
határozza meg:  

1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és környezetvédelmi Bizottság létszámát 
2012. január 1 napjától 11 főben határozza meg. A képviselő testület a 
létszám emelkedésével járó költségeket a 2012. évi költségvetésébe 
betervezi. 

2. Budakalász Város Önkormány Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság létszámát 2012. január 1 napjától 7 
főben határozza meg. A képviselő testület a létszám emelkedésével járó 
költségeket a 2012. évi költségvetésében vállalja. 

3. Budakalász Város Önkormány Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Népjóléti Bizottság létszámát 2012. január 1 napjától 7 főben határozza 
meg. A képviselő testület a létszám emelkedésével járó költségeket a 
2012. évi költségvetésében vállalja. 

 
Eddig a nem személyi kérdésekről szóló módosítom, ezekről majd külön-külön 
kell szavaznunk. 
 
Dr. Hantos István képviselő: Ha jól számolok ugye, eddig 7 főből állt a 
Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, hogy ha most 11-re emeljük a 
számot, akkor a külső bizottsági tagoknak nem lesz hely, ha 11 főt szavazunk 
meg. Azt javasolnám, hogy több külsős jöjjön be, az arányok miatt, tudom több 
pénz. Tavaly is javasoltuk, hogy ez ne legyen pénz kérdés, ne legyen többlet 
teher a település számára, a képviselő testület megajánlhatja azt, hogy ugyan 
ennyi pénzért dolgozik más összetételben, tehát lemond a pénzéről. Én ezt fel 
tudom ajánlani. 
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Kaltner Károly képviselő: Nekem az a véleményem, hogy 11 fő azért még 
kezelhető. Gondoljuk úgy végig, hogy azért maradjon egy bizonyos számon 
belül. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: a jegyző asszonyt kérdezném, hogy most 
módosítónak tűnik, de alapvetően azt gondolom, hogy a mi eredeti javaslatunkat 
nem írja felül. A kettő egymástól párhuzamosan fut. Nem látom, hogy a mi 
eredeti indítványunkra mikor történik szavazás. Az biztos, hogy mielőtt 
elkezdünk a tagokról beszélni, ami már nem az SZMSZ módosítás közvetlen 
része, szavaznunk kell a kérdésben. Azt javaslom, hogy ezt először tegyük meg 
és majd után. 
 
dr. Molnár Éva jegyző: az egyéni képviselői javaslat kétirányú volt. Egyszer a 
bizottságok létrehozására javaslatot tett, ugye ez nem határozati javaslat, hanem 
rendeletalkotási javaslat lenne, illetve utána a nevekben merül fel. A két javaslat 
között van különbség. Az egyik javaslat az eredeti, tehát az egyéni képviselő 
indítvány azt szorgalmazza, hogy a mostani három bizottsági felállás helyett, 
négy legyen. Ez antagonisztikus ellentétben van a Polgármester úr javaslatával 
itten, arra ő azt mondja, hogy maradjon három. Ha nevekre visszatérünk, akkor 
először is nem a négyes felosztásban szavaznánk meg őket. Meg kell 
nyilatkoztatni a résztvevőket, hogy a nyilvános üléshez hozzájárulnak-e, mivel 
személyi kérdésekről van szól. Utána lehet a bizottság tagjainak neveiről 
szavazni. A bizottságoknál az a lényeg, hogy mindig a képviselő többsége 
legyen meg. Sokáig növelhetjük a bizottság létszámát, de mindig csak a 
képviselő testületi tagok lehetnek többségben.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Úgy gondolom, hogy a mi előterjesztésünkről 
szavazni kell, nem lehet egy, ha annak gondolom, érdemi módosító, ha annak 
nem, indítvánnyal ezt a szavazásból kivenni. 
 
dr. Molnár Éva jegyző: Polgármester úrnak joga van ahhoz, hogy azt mondja, 
hogy ő ezzel nem ért egyet.  
 
Krepárt Tamás dr. alpolgármester: Nógrádi úr felvetésére, Polgármester úr 
javaslata nem csak a személyi változásokat, hanem a bizottsági struktúrát, 
vagyis a létszámot érinti. Az Ön javaslatának azt a részét is érinti, hogy az 
bizottságok felállása, ill. létszámára vonatkozóan, ezért, mint módosító 
indítványt kell szerintem törvényesen megszavazni először.  
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Rogán László polgármester: Kérdezem a T. Nemzeti Fórumost és Hantos 
képviselő társamat, hogy a nyilvánossághoz hozzájárulnak-e ahhoz, hogy most 
az Önök személye nyilvános ülésen történjen, vagy pedig zárt ülést szeretnének. 
 
Nyilvánossághoz hozzájárulnak. 
 
Krepárt Tamás alpolgármester: A szavazásnál szeretném azt javasolni, hogy 
először döntsünk Nógrádi úr indítványáról, a négy bizottságokról.  
 
Rogán László polgármester: Természetesen, először a Nógrádi úr által felvetett 
indítványról döntünk. 
 
Felolvasom a képviselő urak által benyújtott SZMSZ módosító javaslat 
indítványát (Felolvassa) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 6 nem mellett, a határozatot nem fogadta el.  
 
 
Következő az én módosításom volt, ezt már felolvastam, ami a létszámra 
vonatkozna. Arról fogunk szavazni, hogy a bizottságok létszáma hány fővel 
működjön. A Pénzügyi 11, a másik kettő 7-7 fővel. Természetesen erről külön 
fogunk szavazni. 
 
Felolvasom a módosító indítványokat. (Felolvasás)  
 
A képviselők írásban nyilatkoztak, hogy vállalják a jelölést. Ezek után, már csak 
a módosító számait fogom mondani szavazás előtt. 
 
dr. Hantos István képviselő: Ezek a felső korlátok azt jelentik, hogy ha az 
előbb említett módon megszavazza a többség a jelenlegi bizottsági igényeket, 
amit Polgármester úr elő is terjesztett, akkor a külső tagok behozására 
meglehetősen szűk terület marad és ez nem biztos, hogy szerencsés. Amikor az 
előterjesztést tettem, akkor azt mondtam, hogy nagyon örülnék, hogy ha 
kifejezetten ezzel a területtel foglalkozó szakmai embereket lehetne külső 
tagként behozni. Itt a belső tagok, szerintem nem biztos, hogy mindannyian 
ezeken a területeken olyan szakértők, mint akiket speciálisan be lehetne hozni, 
így külső tagnak. Így pedig összesen egy emberre szűkül ez a kör, szerintem az 
kicsi mozgástér, ezért is szavaztunk ellene a felső korlát meghatározásánál.  
 
Rogán László polgármester: Kérem a testületet, hogy tartsuk be a javaslatot a 
hozzászólások sorrendjét. 
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Véleményem szerint a bizottságnak a munkája a külsős tagok személye abszolút 
nyilvános, van benne pénzügyi szakember, építész szakember most is. Biztos 
vagyok benne, hogy aki most jön plusz fő, az is szakember lesz. Úgy gondolom, 
hogy a 11 korlát az maradjon. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Hantos úrnak szeretném mondani, hogy egy 
megadott témában, eddig is bármikor, amikor szükség volt rá, hívtunk egy külső 
szakértőt. Egy-egy adott témára nyugodtan be lehet hozni szakértőt. Olyan nem 
volt, hogy a bizottsági elnök úr ne adott volna szót valakinek, nem hiszem, hogy 
ez nagy problémát fog okozni. 
 
Rogán László polgármester: Kérdezem, hogy van-e más hozzászólás? 
Amennyiben nincs, úgy én csak a számokat mondanám tovább, mert már 
felolvastam egyszer. (Felolvasás) (Szavazás) 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a módosító indítványt 
az alábbi határozattal.  
 

390/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság létszámát 

2012. január 1. napjától 11 főben határozza meg. A képviselő-testület a 

létszám emelkedésével járó költségeket a 2012. évi költségvetésébe 

betervezi. 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a módosító indítványt 
az alábbi határozattal.  
 

391/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság létszámát 2012. január 1. napjától 

7 főben határozza meg. A képviselő-testület a létszám emelkedésével 

járó költségeket a 2012. évi költségvetésében vállalja. 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: polgármester 
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A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a módosító indítványt 
az alábbi határozattal.  
 

392/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Népjóléti Bizottság létszámát 2012. január 1. napjától 7 főben határozza 

meg. A képviselő-testület a létszám emelkedésével járó költségeket a 

2012. évi költségvetésében vállalja. 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  
 

393/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának: dr. Hantos 

István képviselőt választja meg. 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  
 

394/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának: Németh 

Antal képviselőt választja meg. 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  

 
395/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság tagjának: Balogh Csaba képviselőt 

választja meg. 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: polgármester 
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A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.  

 
396/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 

Bizottság tagjának: Balogh Csaba képviselőt választja meg. 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  

 
397/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, 

Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottságot, az Oktatási-, 

Kulturális- és Sportbizottságot, és a Népjóléti Bizottságot, hogy 

tegyenek javaslatot a külsős tagok személyére.  

Határidő: 2012. januári rendes testületi ülés 

Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbi határozatot.  
 

398/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának: Krunity 

Péter képviselőt választja meg. Krunity Péter képviselő vállalja, hogy az 

összeférhetetlenséget jelentő Települési Kisebbségi Önkormányzati 

elnöki tisztéről lemond. 

Határidő: 2012. január 1. 

Felelős: polgármester 

 
Kaltner Károly képviselő: Üdvözlöm az új tagokat a Pénzügyi Bizottságba. 
Remélem, hogy az én általam vezetett bizottságba jól tudunk együtt dolgozni a 
közeljövőben is és leszünk olyan hatékonyak, mint az elmúlt időszakban. 
Köszönöm. 
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8.  Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének 

meghatározására és ütemezésére. 
308/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásbeli javaslat mellékelve (8.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Bízom benne, hogy egy örömteli napirendi 
ponthoz érkezett a Képviselő-testület. Mint ahogy a T. Lakosság már értesült 
róla, a Képviselő-testület novemberi ülésén arról határozott, hogy a Kábel TV 
Kft-ben meglévő üzletrész értékesítéséből származó bevételt egy új egészségház 
megépítésére fordítja. A projekt hatékony megvalósítása érdekében, szükséges 
meghatározni az új intézmény helyét. Az építés ideje alatt ideiglenes ellátást 
biztosító szolgáltatások helyszíneit, valamint a megvalósítható ütemezésnek az 
idejét. Az előterjesztés elkészítése után, szakhatósági egyeztetések és 
gazdaságossági szempontok figyelembevételével, az ideiglenes ellátások egyik 
helyszíne módosul. A Budai út 26. szám alatt lévő volt Pálma presszó helyisége 
helyett, az önkormányzat B épületének földszintje adhat majd helyet a 
gyermekorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői szolgálatnak. A szakbizottságok a 
több pontból álló határozati javaslat elfogadását támogatták. Azt gondolom, 
hogy ezt a napirendi pontot a T. Képviselő-testület a közmeghallgatáson már 
kitárgyalta, és a T. Lakosságnak be is mutatta ezeket a helyszíneket. Két 
helyszínről van szó, az egyik a Faluház hátsó része, másik pedig itt ahol most 
ülünk, valamint a földszinten található irodák helyiségének átalakításával válna 
ideiglenesen alkalmassá arra, hogy az ideiglenes orvosi rendelők helyet 
kapjanak. Azt gondolom, hogy nekem kötelességem és alpolgármestereknek 
kötelessége volt, valamint a hivatali dolgozóknak kötelessége támogatni ezt a 
munkát. Bízom benne, hogy a hivatali dolgozók türelmesek lesznek abban a 8-9 
hónapban, amíg összefog kicsit szorulni, kicsi közelebb kerülünk egymáshoz, 
már nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Úgy gondolom, hogy ki fogjuk bírni 
azt a pár hónapot. Ki, ha nem a polgármester álljon az élére annak, hogy jó 
példával járjon elő és átadja a helyét az orvosi szobának és a két gyermekorvos 
ott tud majd rendelni. 
Kérdezem a T. Képviselő-testületet, hogy jelezze a hozzászólását. 
 
Németh Antal képviselő: A közmeghallgatás miatt tartom szükségesnek, hogy 
néhány gondolatot és előzményi információt azért megosszak, részben a 
képviselő társaimmal részben pedig a TV nézőivel. Ez az új 
egészségcentrumnak nevezett, mintegy három-három és fél évvel ezelőtt indult. 
Annak idején az egész koncepció kialakításánál az akkori polgármester úr, aki 
rendszeresen tartott konzultációt az akkori főépítésszel, Turi Attila úrral, ezek 
minden hétfőn és négyszemközti konzultációk voltak. Itt egyeztettek bizonyos 
olyan szempontokat, amelyek közé bekerült annak idején az óvoda és az 
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egészségcentrum kialakítása is. Az akkori elképzelések szerint a Turi úr 
megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy hol és milyen módon lenne célszerű 
megoldani végre a település megfelelő orvosi ellátását. Ezt a bizottságok annak 
idején ugyanúgy megtárgyalták, mint ahogy ma is tárgyalnak ilyen témáról. 
Egyértelmű volt, hogy a főépítész úr változatlan elhelyezésként a meglévő, 
jelenlegi Klisováci, Kőbányai út, került meghatározásra. Akkor azonban nem 
volt szó másról, mint egy rekonstrukciós bővítésről. Mérnöki terminológia azt 
jelenti, hogy most egy lényegesen bonyolultabb mérnöki feladat. A 
díjszabásoknál is egy rekonstrukciós bővítésnél, díjemelő szorzókat alkalmazhat 
a tervező. Ennek megfelelően a Turi úr javaslatára elkészültek a jelenlegi 
fellelhető építmények felmérése is, mellette egy olyan vizsgálat is amely alap és 
födémfeltárást is jelentett. Ezt a helyzetet tulajdonképpen az bonyolította, hogy 
az akkori közbeszerzési eljárás és a rendelet szerint nem fért bele a tervezésbe az 
egészségcentrum feladatának tervezői megbízatása. Turi úrnak volt egy áthidaló 
javaslata, hogy egy orvos technológust bízzon meg az önkormányzat és az 
hozzon építésztervezőt is a komplett feladat ellátására. Ezzel azonban aggályok 
merültek fel a Toperczer úr és az Aljegyző részéről, hogy átléptük volna  a 
tervezői értékhatárt, ami a közbeszerzés köteles lett volna, ezért nem került sor a 
tervezői feladat kiírására. Polgármester úr a közmeghallgatáson is hangsúlyozta, 
hogy nem egy rekonstrukciós bővítéssel valósulna meg az új egészségcentrum, 
hanem egy új építéssel. Ami azt jelenti, hogy a jelenlegi építmények dózerolásra 
kerülnek. Az intézmények között megosztó hatású lehet ez az intézkedés. Az az 
ütemezés, ami gyakorlatilag egy elképzelt megvalósítási ütemet jelenti, nyilván 
további konfliktusokkal is járhat, mert mindaddig, amíg a kivitelezés el nem 
kezdődik, addig csak feltételezett átfutási időn kell gondolkodni, itt is jöhetnek 
olyan tényezők, mint pl. az időjárás. Nagyon óvatosan kell bánni azokkal az 
intervallumokkal, amelyek itt 8-9 hónapban határozzák meg a tényleges 
megvalósítást. Nyilván az előkészítéssel nagyon sok minden múlik, bízom 
abban, hogy a lehető legkisebb konfliktusokkal sikerül ezt a témát előkészíteni. 
Ezzel az időponttal meg kell határozni az új helyre való költözés feltételeit is, 
amely véleményem szerint ugyancsak járhat még konfliktusokkal. Arra kérek 
minden képviselő társamat, hogy ezeket a kérdéseket úgy kezelje, hogy ez nem 
lesz konfliktusmentes.  
 
Rogán László polgármester: Bízom benne, hogy nem lesz konfliktus, 
természetesen ezt előre nem tudhatjuk. Ha képviselő társam megnézi, elég 
távhatárok mellett vannak az időpontok kijelölve, 2013. március 15-e van 
megjelölve egy végső átadásra. Bízom benne, hogy korábban sikerül ezt 
befejezni, de bármilyen hátráltató tényező közbejöhet. Az ütemterv szerintem 
elég feszes, de tartható véleményem szerint.  
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Kartner Károly képviselő: Lakosságnak ezt tudni kell, hogy ez 2012. 
júniusában kezdődne, és 2013. márciusában fejeződne be, erre kell 
felkészülnünk. 
 
Krunity Péter képviselő: Az ütemezéssel kapcsolat szerintem megfontolandó 
dolog, hogy vannak 5-10 napos átfutási idők, amíg tarthatatlan. Bármennyire is 
ideiglenes helyet alakítunk ki, ami szükséges természetesen az új miatt, de 
annak is ugyanaz az engedélyeztetési procedúrája, mint egy végleges kiviteli 
tervnek. Igen tágas határidőket szabnak meg a hatóságok, 30, 60 nap, hogy le 
lehet szűkíteni ez tény, de ne szaladjunk bele ilyen rövid átfutási időkbe. 
Szerintem ez megfontolandó. 
 
Rogán László polgármester: Bízom benne, hogy tudjuk ezt tartani, 
megmondom, mire gondolok. Most, hogy a bölcsőde projekt is fut, és dolgozunk 
rajta, hogy ez a projekt január 9-én beadásra kerülhessen. Ilyenkor a hatóságok, 
hogy ha az ember személyesen veszi fel a kapcsolatot, akkor egy nap alatt 
kiadták a határozatokat jogerősen. Az összes szomszédjaink, akiknek 
megküldtük, napokon belül jöttek az engedélyek. Az ÁNTSZ tekintetében, 
olyan, hogy ideiglenes orvosi rendelő, gyengébb és enyhébb termeket nem ismer. 
Ugyan úgy rendelkezésre kell állnia a külön bejárat lesz a védőnőknek, külön 
mosdó mindenkinek, ezeket mind ki kell alakítani, valóban ebben neked igazad 
van. Az alapján dolgozunk, amit az ÁNTSZ kér, ezért bízom benne, hogy saját 
kérését nem fogja 60 napig visszatartani. Természetesen ezt kizárni nem lehet, 
de az a dolgunk, hogy ezt meggyorsítsuk. A határidőket szeretnénk betartani, 
mivel ez ideiglenes rendelő, ahol látni kell, hogy ez egy szűk helyiségeket 
tartalmaznak.  
 
Tolonics István képviselő: Megállapodtunk, hogy ez a bizonyos Kábel TV 
vételár ez egy címkézett összeg, és az önkormányzat egy alszámláján helyezzük 
el. Ez egy képviselő testületi döntés. Legyünk optimisták, ha ebből megmarad 
20-50 mFt, akkor ezt egy külön képviselő testületi döntéssel fel lehetne ezt 
szabadítani és akkor át lehet csoportosítani bármire. 
 
Rogán László polgármester: Természetesen. Ha megmarad 50 mFt, akkor 
nagyon boldog leszek.  
 
Major Ede képviselő: Kapcsolódva az előzőekhez, magam is úgy látom, hogy 
szakmai, mint egyéb szempontok alapján egy teljesen új épülettel, ill. új 
közművel kell, hogy számoljunk. Gyorsabban kivitelezhető egy teljesen új 
épület, új közmű kapcsolódásával, itt egy kis időt is tudunk nyerni. 
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Rogán László polgármester: Azért vannak a hivatalnak szakemberei, akik 
segítenek ebben a munkában. Hegyvári úr mindent meg tesz azért, és az ő 
osztálya, hogy ez a munka gördülékenyen menjen. Több határozati javaslat van 
a képviselő testület előtt. Mindegyik mást taglal. A módosító indítványt, ami 
született ebben a tárgyban, befogadtam. 
 

1. projekt helyét és a régi épület bontását tartalmazza 
2. ideiglenes ellátásnak a helyét tartalmazza 
3. ütemtervet tartalmazza 
4. orvosokkal kötött szerződések módosítását tartalmazza 
5-6 felolvasásra kerül szó szerint. 

 
Borzasztó hosszú az anyag. Ha nincs hozzászólás, akkor az elmondottak alapján 
szeretném feltenni a szavazást. Az 5-6. pont felolvasása (Felolvasás) Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.)  
 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  

 
399/2011.(XII.15.) Kt. határozat 

1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete új egészségházat 
kíván építeni a Budakalász, Klisovácz u. 6. sz., 595 hrsz.-ú ingatlanon a 
jelenlegi orvosi rendelő és a volt takarékszövetkezeti épület elbontása 
után úgy, hogy az új épület helyt adjon mind a háziorvosi, mind a 
gyermekorvosi, mind a fogorvosi ellátásnak, valamint a védőnői 
szolgálatnak.  

2. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások 
idejére, a fogorvosi, a gyermekorvosi ellátások és a védőnői szolgálat 
zavartalan biztosítása érdekében a Budakalász, Petőfi tér 1. B. épület fszt. 
alatti épületben lévő 200 m² alapterületű helyiségét jelöli ki, azzal a 
feltétellel, hogyha a szakhatóságok hozzájárulnak. 
A háziorvosi ellátás ideiglenes helyszíne a Budakalász, Szentendrei út 9. 
sz. alatt lévő Faluház erre kijelölt földszinti helyiség-együttese. 

3. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 
projektet az alábbi ütemezésben tervezi megvalósítani: 
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I. Ideiglenes ellátást biztosító helyiségek rendezése 
 

FŐBB LÉPÉSEK TELJESÍTÉSI 
HATÁRIDŐ 

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – műszaki 
tervdokumentációra tervezői 
árajánlatok bekérése 

2012. I. 10. 

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – tervező 
kiválasztása, tervezői szerződés 
aláírása 

2012. I. 16. 

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – 
tervdokumentáció elkészülte, 
leszállítása 

2012. I. 30.  

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – Kérelem 
benyújtása engedélyezésre 

2012. II. 6. 

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – kivitelezői 
ajánlatok bekérése 

2012. II. 13. 

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – kivitelezők 
kiválasztása, kivitelezői szerződések 
aláírása 

2012. II. 20. 

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – nem építési 
engedélyhez kötött építési 
tevékenységek elvégzése 

2012. III. 16. 

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – építési 
engedélyhez kötött építési 
tevékenységek elvégzése 

2012. IV. 16. 
(A teljesítés 
valós határideje 
erősen függ az 
építési engedély 
jogerőre 
emelkedésének 
időpontjától!) 

Ideiglenes ellátást biztosító 
helyiségek rendezése – a helyiségek 
berendezése, átköltöztetés 

2012. IV.20. 
(A teljesítés 
valós határideje 
erősen függ az 
építési 
tevékenységek 
befejezésének 
időpontjától!) 
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II. Új egészségház létesítése 

 
Új egészségház építése – bontási 
bejelentési tervdokumentációra és 
árazatlan költségvetésre tervezői 
árajánlatok bekérése 

2012. I. 10. 

Új egészségház építése – bontási 
bejelentési tervdokumentációt és 
árazatlan költségvetést készítő 
tervező kiválasztása, tervezői 
szerződés aláírása 

2012. I. 16. 

Új egészségház építése – bontási 
bejelentési tervdokumentáció és 
árazatlan költségvetés elkészülte, 
leszállítása  

2012. I. 30. 

Új egészségház építése – bontási 
munkálatokkal kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás lefolytatása  

2012. IV.23. 
(A bontási 
munkák az 
ideiglenes 
helyszínekre való 
átköltöztetést 
követően 
kezdődhetnek 
meg!) 

Új egészségház építése – bontási 
munkálatok elvégzése 

2012. V.11. 

Új egészségház építése – kibővített 
építési engedélyezési 
tervdokumentáció készítésére 
árajánlat kérése 

2012. I. 10. 

Új egészségház építése – kibővített 
építési engedélyezési 
tervdokumentációt készítő tervező 
kiválasztása, tervezői szerződés 
aláírása  

2012. I. 16. 

Új egészségház építése – kibővített 
építési engedélyezési 
tervdokumentáció elkészülte, 
leszállítása 

2012. III. 9. 

Új egészségház építése – Kérelem 
benyújtása engedélyezésre 

2012. III.16. 

Új egészségház építése – 
kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatása 

2012. IV.12. 

Új egészségház építése – kivitelezési 
munkálatok megkezdése  

2012. V. 21. 
(A teljesítés valós 
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határideje erősen 
függ az építési 
engedély jogerőre 
emelkedésének 
időpontjától!) 

Új egészségház építése – kivitelezési 
munkálatok befejezése, 
szolgáltatások, ellátások 
visszaköltöztetése 

2013. III.5. 

 
 

4. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosokkal kötött 
feladat ellátási szerződéseket az alábbiak szerint módosítja: A 
feladatellátás helye ideiglenesen a háziorvosi ellátás esetében a 
Budakalász, Szentendrei út 9. sz. alatt lévő Faluház épület földszintjének 
erre kijelölt helyiségcsoportja; a gyermekorvosi, a fogorvosi ellátás, 
valamint a védőnői szolgálat esetében pedig a Budakalász, Petőfi tér 1. B. 
épület földszint, önkormányzati tulajdonú ingatlan erre kijelölt 
helyiségcsoportja. 

5. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 3. pont szerint szükséges árajánlatokat kérje be és a 
legkedvezőbb ajánlatot adókkal a vállalkozási szerződéseket kösse meg, 
valamint a szükséges közbeszerzési eljárásokat folytassa le. 

6. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségház 
projekt komplex megvalósításának költségeit a 362/2011.(XI.7.) Kt. 
határozat szerint biztosítja. 

 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: 10 perc szünetet rendelek el. 

 
 

 
9. Javaslat szerződéskötésre a „Luppa-fesztivál 2012” rendezvény 

szervezőjével 
303/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (9. számú melléklet) 

Rogán László polgármester: A napirendi pontot tárgyaló bizottságok, sok 
módosító indítványt tettek, ezeket én befogadtam. A megnövelt bérleti összeg, 
az egyéb feltételek figyelembevételével kezdeményezem a szerződés megkötését. 
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Krunyity Péter képviselő: Nincs kifogásom a szerződés ellen, de valamit 
rögzíteni kéne benne. A tavalyi év során nekem többen panaszkodtak arról, hogy 
a hangerő fent a hegyen nagyon előjött. Erre oda kellene figyelni, hogy mekkora 
hangerővel csinálják a zenét. Ezt szerintem bele kellene venni.  
 
Rogán László polgármester: Benne van a módosítóba, benne van az anyagba. 
A látványterveket megnézed, a tavalyi évhez képest az a változás, hogy 
zajszigetelt sátrakba szeretnék tartani a rendezvényt, nem pedig nyílt terepen. 
Mindenféle szakhatósági előírásnak elvileg megfelelnek.  
 
Más hozzászólás nincs, a módosító indítványok befogadásával felolvasom a 
határozati javaslatot: (Felolvassa) Kérem szavazzunk. (Szavazás)  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot. Időközben Nógrádi Zoltán képviselő társunk eltávozott. 

 
400/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti szerződést 
köt az Oktedra Kft-vel (2000. Szentendre, Kalászi út 3., képviseli: 
Jardek Péter ügyvezető). A bérlet tárgya a Budakalász külterület 
0226/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 3,1738 ha nagyságú szántó 
megnevezésű ingatlanból 5000 m2 terület. A bérleti szerződés időtartama 
határozott idejű, 2012. május 1-től október 30-ig tart. A Képviselő-
testület a szerződés megkötése során az alábbi feltételek kötelező 
érvényesítését rendeli el: 
 
1. A bérlő a bérelt területen kizárólag az építési szabályoknak megfelelő 
rendezvényteret és épületet állíthat fel, amely alkalmas arra, hogy a 
határozott időre, 6 hónap időtartamra kötött bérleti szerződés lejártát 
követő egy héten belül elbontható legyen. 
2. A bérlő a bérelt területen köteles az építési, valamint a tevékenysége 
végzése kapcsán hatáskörrel és illetékességgel rendelkező valamennyi 
szakhatóság előírásait, rendelkezéseit betartani, a szükséges 
engedélyeket saját költségén beszerezni. 
3. A bérlő valamennyi általa elvégzett értéknövelő beruházást 
ingyenesen átad a bérbeadó részére. Az értéknövelő beruházásokként 
kizárólag az alábbi (szabályosan elvégzett) beruházások tekintendők: 
közművek telepítése. Az értéknövelő beruházásokra az eredeti állapot 
visszaállítására irányuló kötelezettség nem vonatkozik. 
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4. A bérlő köteles 330.000 Ft. havi bérleti díjat előre, egy összegben 
megfizetni a szerződés aláírásával egyidejűleg. 
5. A bérlő köteles a teljes bérleti időszakra vonatkozó bérleti díj 
összegével (6*330.000 Ft.= 1.980.000 Ft) egyező mértékű kauciót a 
szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbeadónál elhelyezni. A felek a 
bérleti jogviszony lezárását rögzítő jegyzőkönyvben megállapítják, hogy 
a terület eredeti állapotba történő visszaállításához szükséges-e olyan 
további cselekmény, amelyet a bérbevevő megtenni elmulasztott, avagy 
arra nem hajlandó. Ezen esetekben a bérbeadó egyoldalú nyilatkozattal a 
bérlő által megfizetett kaució terhére az eredeti állapot visszaállítását, 
vagy a terület rekultivációját elvégezteti, ennek anyagi terheit a kaució 
összegébe beszámíthatja. 
6. Abban az esetben, hogyha a bérlő olyan jellegű létesítményt kíván 
megvalósítani, amely csak aránytalan költségek mellett, vagy hosszabb 
idő alatt volna elbontható, avagy tartós használat céljából épülne, és 
ezzel a 6 hónapos bérleti jogviszony időkeretén túlnyúlna, a Képviselő-
testületnek a bérlő által szakmailag előkészített indokok és tervek alapján 
előzetesen külön döntést kell hoznia.   
A Képviselő-testület - a fent felsorolt kitételek érvényesítése mellett - 
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 

 
10. Javaslat a Budakalász területén található kultúrtörténeti, természeti és 

tájképi egyedi tájértékek felmérésének valamint a jelenleg helyi 
védettséget élvező természetvédelmi területek felmérésének és kezelési 
tervének, egyeztetési anyagának elfogadására 
290/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (10. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: 2011 tavaszán szerződést kötöttünk a tárgyi 
előkészítő dokumentációk előkészítésére. A bizottság előtt a munka kidolgozója 
egy alapos és egy kimerítő prezentációt mutatott. Meghallgatta a bizottságok 
javaslatát, amiket én befogadok. A 2 sz. határozati javaslatot támogatta a 
bizottság. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szóljon hozzá, ha van 
hozzászólása. 
 



48 

 

Németh Antal képviselő: Valóban kimerítő prezentációt tartott az úriember 
erről a tervekről. Amikor a természetvédelmi hatóság és az országos erdészeti 
felügyelet tartott egy tájékoztatót, akkor megdicsérte Budakalászt, olyan 
értelemben, hogy kevés olyan település van, ahol a helyi védettségi rendszerek 
rendben vannak. Azóta 2000 követő években végrehajtott rendelet 
módosításoknak eleget tett. Azt hiszem, hogy ezzel a folyamatában, ami történt 
ezzel a munkával is, valóban Fetterné odafigyelő magatartása tette lehetővé, 
hogy szerintem elég alapos munkát végzett. Azt gondolom, hogy egy, és a már 
általam már többször feltett kérdés még mindig hiányzik, a rendelet alkotásai 
között még mindig nem szerepel a környezetvédelemre vonatkozó rész, ami 
szükségessé tenné a dolgokat. 
Jegyző asszony mindig a felvetésemre azt a választ szokta adni, hogy dolgozunk 
rajta. Mindenképpen megnyugtat engem, hogy ebben a témában valóban egy 
alapos, körültekintő munkavégzés történt. Nem tudom, hogy a másikra mikor 
kerül sor.  
 
Rogán László polgármester: Valóban sok kiváló kollega dolgozik a hivatalba, 
köztük Fetterné is. Valóban az ő vigyázó, és időnként rámenős stílusa segítette a 
minél előbbre jutást. Környezetvédelem, mint helyi értékvédelem, mindig 
kiemelt fontosságú volt és bízom benne, hogy ez lesz a következőkben is. 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú nem szavazattal e l u t a s í t o t t a  az 
alábbi határozatot.  

 
401/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete változtatás nélkül 
elfogadja Budakalász helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
felmérésének, és kezelési tervének, valamint Budakalász közigazgatási 
területén kultúrtörténeti, természeti és tájképi egyedi tájértékek 
felmérésének egyeztetési dokumentációját. Felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződésekben rögzített díjak megfizetésére, melyek 
fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
10/2011.(III.7.) rendelete tartalmazza, továbbá a védetté nyilvánító 
önkormányzati rendelettervezet elkészíttetésére.    

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
Kérem, ha valakinek van még hozzászólása tegye meg. (Nincs jelentkező) 
Felolvasom a 2.sz. határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. 
(Szavazás.)  
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A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  

 
402/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász helyi 
jelentőségű természetvédelmi területek felmérését, és kezelési tervét, 
valamint Budakalász közigazgatási területén kultúrtörténeti, természeti 
és tájképi egyedi tájértékek felmérésének dokumentációját az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el: 
A jelenleg helyi védettséget élvező természetvédelmi területek 
felmérésének és kezelési tervének, egyeztetési anyagával kapcsolatban: 
- a dokumentációban található térképek felbontása kicsi, így nehezen 
értelmezhetőek, cserét javasolnak, a három területrész külön 
ábrázolásával olyan léptékben, melyen a telekhatárok, és a helyrajzi 
számok olvashatóak ( min.  1:10000, vagy  1:5000 léptékben ) 
- a dokumentáció 6.3, 6.4 mellékletében a jelmagyarázat színei 
hasonlóságuk miatt félreérthetők, ezért javasoljuk ezek megváltoztatását 
Budakalász területén található kultúrtörténeti, természeti és tájképi 
egyedi tájértékek felmérésével kapcsolatban: 
- szükséges a fotók és a helyrajzi számok kiegészítése az egyes 
oldalakon lévő áttekintő térképek cseréje utca és helyrajzi számos 
nyilvántartási térképre 
- az áttekintő térképen kerüljön megkülönböztetésre a védelmi 
típusok (természeti, kultúrtörténeti, tájképi, stb…)  
- a dokumentációban a mikró architektúra szerepeltetésével egyet ért, 
azonban javasolja, hogy a védettség tekintetében az épületek ne 
kerüljenek felsorolásra (hiszen ezek védelme szabályozva van a helyi 
értékvédelmi rendeletben) 
- javasoljuk, hogy a természeti kategória kerüljön kiegészítésre a 
Széchenyi utcai cseresznye fasorral  
A testület felkéri a dokumentációt készítő szakembereket, hogy a 
kiegészítéseknek megfelelően készítsék el a végleges dokumentumokat. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésekben rögzített díjak 
megfizetésére, melyek fedezetét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 10/2011.(III.7.) rendelete tartalmazza, továbbá a 
védetté nyilvánító önkormányzati rendelettervezet elkészíttetésére.    
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
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11. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 
szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésére 
304/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (11. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Európai Uniós és a magyar előírásoknak 
kötelezően biztosítanunk kell ezt a közszolgáltatást. Érkeztek árajánlatok, 
érkeztek különböző ajánlatok. Kérem a T. Testületet, hogy ha hozzászólása van, 
azt jelezze felém. (Nincs jelentkező.) Felolvasom a határozati javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  

 
403/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja közterületen elhullott állatok tetemének összegyűjtéséről, 
elszállításáról, és ártalmatlanításáról, valamint a kóbor ebek befogásáról, 
őrzéséről, ellátásáról, értékesítéséről vagy ártalmatlanná tételéről szóló 
vállalkozási szerződéseket. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására. 
 

Határidő:  2011. december 30.  
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
 

12. Javaslat a Budakalász Bölcsőde szakmai programjának fenntartói 
jóváhagyására  
297/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (12. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Képviselő-testület, a napirendi pontok 
elfogadásánál, elfogadta a két napirendi pont cseréjét. 
 
A bölcsőde jelenleg nem rendelkezik a fenntartó által jóváhagyott, a gondozók 
által elfogadott szakmai programmal. A bölcsőde vezetője az intézmény 
működésének törvényességi vizsgálata során feltárt hiányosságok hatására 
elkészítette az intézmény szakmai programját, amely az előterjesztés mellékletét 
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képezi. A bölcsődei szakmai program jóváhagyása a képviselő testület 
hatáskörébe tartozik. A bölcsődevezető felkérésére, a program elkészítésében 
közreműködő, és a segítséget nyújtó szakértő véleménye alapján a dokumentum 
megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, azt a fenntartó jóváhagyásra 
javasolja. A bölcsőde gondozói, a bölcsődevezető által elkészített szakmai 
programot, néhány kiegészítéssel, módosítással 2011. december14-én elfogadták. 
Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság ezen figyelembevételével az 
egységes szerkezetbe foglalást követően, a fenntartói jóváhagyást javasolja. 
Kérem a T. Képviselő-testületet tegye meg hozzászólását. (Nincs jelentkező.) 
Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  

 
404/2011.(XII.15.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

104.§.(1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az 

önkormányzat fenntartásában működő Budakalász Bölcsőde (2011 

Budakalász, Budai út 10.) 2011-2014. évekre vonatkozó Szakmai 

programját a gondozók által tett módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalva hagyja jóvá. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester, bölcsődevezető 

 
 

13. Javaslat a Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői 
pályázatának kiírására 
291/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (13. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A bölcsődevezető megbízatása 2012. június 26-án 
lejár. A jogszabályok alapján vezetői beosztás betöltésére nyilvános pályázatot 
kell kiírnunk. Az előterjesztés a pályázati felhívás elemeit tartalmazza. Az 
Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság mind a bölcsödét felügyelő bizottság a 
pályázati kiírás elfogadását javasolja.  
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Kérem, ha hozzászólása van valakinek, jelezze. (Nincs jelentkező.) Felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  

 
405/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a fenntartásában 
működő Budakalász Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) vezetői 
állásának, magasabb vezető munkakörnek a betöltésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. 
alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel: 

 
 
 

BUDAKALÁSZ BÖLCSŐDE 
bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre, 5 év  – 2012. június 27-től 2017. június 26-ig. 
 
A munkavégzés helye: 

Pest Megye, 2011 Budakalász, Budai út 10. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 
 A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásának 
megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és 
anyagi feltételek biztosításáért és szakszerű irányításáért. 
Feladata: 
 az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas 
szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása,  
 az intézmény felelős vezetése, irányítása,  
 a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, 
magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése,  



53 

 

 a költségvetési szervek vezetői számára a jogszabályokban előírt 
pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása,  
 a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, 
szakmai programok végrehajtása,  
 az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, 
közreműködés pályázatok készítésében. 
 
A vezetői munkakör irányítása alá tartozó személyek száma:    13 fő  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvénynek 
a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A 
magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200%-a.  
 
Pályázati feltételek: 
 felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés 
 a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2.számú mellékletének I. rész 1. 
táblázat, 2.B pontjában, a bölcsődevezetőre előírt képesítés és 2013. 
december 31-ig a felsőfokú végzettség megszerzése 
 a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§.(3) bekezdésében 
meghatározott legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel, internet, 
egyéb a vezetői tevékenységhez tartozó szoftverek, programok) 
 büntetlen előélet 
 cselekvőképesség 
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
 
Pályázati elbírálásnál előnyt jelent: 
 helyismeret 
 
Elvárt vezetői kompetenciák:  
 kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és 
konfliktuskezelő készség, 
 jó terhelhetőség, aktív együttműködés, 
 igényes, precíz, pontos munkavégzés, 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 részletes – színes fényképpel ellátott - szakmai önéletrajz, 
 motivációs levél, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó VEZETŐI PROGRAM-ot, a 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
 a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, 
a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett, 
 közalkalmazotti jogviszony lésítéséhez 90 napnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők 
a pályázati anyagát megismerhetik, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§.(8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó gondokság alatt, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános 
ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi tárgyalásához. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A munkakör legkorábban 2012. június 27. napjától tölthető be. 

 
A vezetői pályázat benyújtásának határideje:  2012. március 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villám 
Zsuzsanna osztályvezető nyújt a 06-26/343-363 (108. mellék) 
telefonszámon.  
 
A vezetői pályázat benyújtásának módja: 
 Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Budakalász Város 
Önkormányzata címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi 
tér 1.). 
 személyesen, szintén zárt borítékban, ugyancsak a fenti címre, a 
fenti előírások alapján  
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 860/2011., valamint a munkakör megnevezését: 
„bölcsődevezető”. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A vezetői pályázatokat a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§.(9)-
(10) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével a bizottság véleménye 
alapján a megbízásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  2012. május 31. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
 Szociális Közlöny – 2012. január 31. 
 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2012. január 31. 
 www.budakalasz.hu – 2012. január 31. 
 Budakalász Hírmondó újság – 2012. januári lapszám 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2012. január 31. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
 

14. Javaslat a Fotó Klub névhasználati kérelmének elbírálására  
292/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (14. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: a Baptista Gyülekezet által 2009. évben létrehozott 
Futó Klub az önkormányzat névhasználati rendelete alapján, a Kalász név 
használatának engedélyezését kérte. A fotó Klub a budakalászi Baptista 
gyülekezet támogatásával nem önálló jogi személyként működik. A 
szervezetként nincs bejegyezve, célja a fotózást szerető fiatalok támogatása, 
taníttatása. A klub nevét a gyülekezet székhelyén, az épület homlokzatán, a 
kiadványunkon, internetes honlapunkon, és minden egyéb megjelenési területen 
kívánják használni. A bizottság a Kalász név használatát javasolja. 
 
Kérem, ha hozzászólása van bárkinek, jelezze. (Nincs jelentkező.) Felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
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406/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
budakalászi Baptista Gyülekezet által alapított Fotó Klub „kalász” név 
felvételéhez, a Kalász Fotó Klub név használatához.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

15. A Kalászi Sportcsarnok üzemeltetőjének beszámolója a sportlétesítmény 
2011. évi működtetéséről  
293./2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (15. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A Kalász Kft. tulajdonában lévő Kalászi 
Sportcsarnokot a Monument 2000 Kft. 2008. október 08-tól 2011. december 31-
ig üzemelteti. Jelenleg is hatályos bérleti szerződésben meghatározott 
feltételekkel. A Monument 2000 Kft. ezt a bérleti szerződést 2011. december 
18-i hatállyal felmondta, a 2011. évi beszámolóját ennek tükrében készítette el. 
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. Kérem, ha 
hozzászólásuk van jelezzék. (Nincs jelentkező.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi 
határozatot.  
 

407/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monument 2000 

Kft. ügyvezetőjének a Kalászi Sportcsarnok működtetéséről szóló 2011. 

évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

16. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 2011. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására  
295/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (16. számú melléklet) 
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Rogán László polgármester: Az önkormányzat támogatásában részesült 
egyesületek közül 3 egyesület a Vidra SE, a BUTEC és a BMSE Kézilabda 
Szakosztálya készítette el és adta be a 2011. évről szóló beszámolóját. A többi 
egyesület a BSC, a BMSE Labdarúgó Szakosztálya, a BTK, a Kalász Rg TC a 
megadott határidőre nem tett eleget, vagy nem a megadott szempontok szerint, 
hiányosan adta le a beszámolót. Hiánypótlást követően a 2012. évi januári 
rendes testületi ülésen kerülnek előterjesztésre. 
Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság a beadott 3 beszámolót elfogadásra 
javasolja. Egyenként és külön-külön kell megszavaznunk. Kérem, ha 
hozzászólásuk van, tegyék meg. (Nincs jelentkező.) elolvasom a határozati 
javaslatot, külön-külön. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
 

408/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Munkás Sportegyesület (BMSE) Kézilabda Szakosztály 2011. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
 

409/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIDRA SE 2011. 

évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja el. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
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410/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 

Tenisz Club (BUTEC) 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját 

elfogadja. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

17. Javaslat a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete 2011. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadására 
294./2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (17. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A testvérkapcsolatok egyesülete a pénzügyi és 
szakmai beszámolóját elkészítette. Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
fogadásra javasolja. 
Kérem, hogy a testület tegye meg hozzászólását. (Nincs jelentkező.) Felolvasom 
a határozatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
 

411/2011.(XII.15.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 

Testvérkapcsolatok Egyesületének 2011. évi tevékenységéről szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 
 

18. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadására 
307/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (18. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A tervezet testületi ülések időpontjait és a főbb 
napirendi javaslatokat tartalmazza az előterjesztés. Jövőre is két 
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közmeghallgatást tervezünk egyiket az év közepén júniusban, a másikat 
decemberben. A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják. 
 
Kérem, tegyék meg hozzászólásukat. (Nincs jelentkező.) A mellékleteket nem 
olvasom fel, csak a fő sorokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
 

412/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Képviselő-testület 2012. évi Munkatervét a határozat melléklete szerint. 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  2011. december 31. 

 
 
 

19. Javaslat a 2011. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
296/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (19. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: az előző hónapokhoz novemberben is elkészült az 
áttekintett pályázati lehetőségekről összefoglaló tájékoztató, amelyet a bizottság 
megtárgyalt és elfogadásra javasol. Kérem, ha van hozzászólás, akkor jelezzék. 
(Nincs jelentkező.) Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
 

416/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 
hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  
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20. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
299/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (20. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: A képviselő testület a nyilvános ülésen hozott 
határozatainak végrehajtásáról és a határidő módosításáról szóló határozatot, ez 
a javaslat. Valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
Kérem a testületet tegye meg hozzászólását. (Nincs jelentkező.) Felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! (Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
 

413/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülésen 
2011. szeptember 05-től 2011. november 30-áig elfogadott lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, továbbá a 
258/2011.(VI.30.) Kt. határozat december 15-ei határidejét 2012. február 
29-ére módosítja 

 
Az általam terjesztett módosító indítványnak hatására, most visszatérünk az első 
napirendi ponthoz,  
 

21. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására 
310/2011.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (21. számú melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Kérem, kolleganőmet, hogy ismertesse a 

napirendi ponthoz tartozó kiegészítését. 

Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület. Én azt 

szeretném javasolni, ha megoldható, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását 

először a zárt üléssel kezdjük, ami a sportcsarnok működtetésére vonatkozik. Ez 

megoldható? 

Rogán László polgármester: szavaztunk, hogy kettébontjuk, arról most nem 

kell szavaznunk.  



61 

 

Kérem a kamerát kikapcsolni addig, a zárt ülésen folytatjuk a napirendi pont 

második részét. Kérem, szavazzunk arról, hogy zárt ülésen folytatjuk a napirendi 

pontunk második részét. Erről szavazzunk. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 10 igen egyhangúlag elfogadva. 

 

A testületi ülés ZÁRT ülésként folytatódik.  

20:08 perctől 20:33 percig zárt ülés, majd 20:34 órától 21:02 óráig ismét a 

NYÍLT ülés folytatódott. 

Rogán László polgármester: Kérdezem a testületet, hogy hozzászólás van-e? 

Balsai Judit pü. osztályvezető: T. Képviselő testület. Az előbb tárgyaltak arról, 

hogy a sportcsarnok működési kiadásai hogyan változtatják az átmeneti 

gazdálkodási rendeletet. Ehhez kapcsolódóan két pontban javaslunk módosítást 

a kiküldött rendelet tervezethez képest. Az egyik a rendelettervezet 3. szakasz 

ae) pontjában, az szerepelt, hogy a polgármesteri hivatal állományában 

foglalkoztatható sportcsarnok üzemeltetésére 3 recepciós, havi 600 eFt + 

járulékai erejéig. Módosító indítvány: a polgármesteri hivatal állományában 5 fő 

foglalkoztatható a sportcsarnok üzemeltetésére, max. havi 813 eFt és járulék 

erejéig. A másik pont a sportcsarnok dologi kiadásaira vonatkozik. A rendelet 

tervezet 3. szakasz cc) pontjában a sportcsarnok dologi kiadásai a havi 6,7 mFt 

helyett lecsökkennek havi 6 mFt-ra.  

dr. Udvarhelyi István kabinetvezető: a másik módosító javaslat pedig a 

szerződéshez kapcsolódik: 

Budakalász Város Önkormányzata úgy határoz, hogy módosítja a Kaláz Kft-vel 

a hosszú távú bérleti szerződését. Úgy állapodnak meg, addig az időpontig, 

ameddig az önkormányzat nem von be külső üzemeltetőt a sportcsarnok 

üzemeltetésébe, addig az időpontig a Kaláz Kft-nek a már kialkudott bérleti díj 

összegébe betudva, annak keretében biztosítani kell az intézmény 

biztonságtechnikai védelmét, biztosítani kell a kondicionáló terem 

fenntartásához és működtetéséhez szükséges eszközöket, a Kaláz Kft-nek kell 

biztosítani az intézmény takarítását ill. a karbantartási feladatokat. Abban az 

esetben, ha az önkormányzat külső üzemeltetőt von be a csarnok működtetésébe, 

ez a szerződés kiegészítés hatályát veszti, visszaáll az eredeti szerződéses állapot. 
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Rogán László polgármester: A Nógrádi képviselő társunk javasolt a múltkori 

bizottsági ülésen, a rendelet tervezet 3.§ d. aa) pontjába a gyermekszállítás a 

sportcsarnokba 100 eFt / hó összegről 120 eFt-ra változzon.  

Kérem, a testületet tegye meg hozzászólását. (Nincs jelentkező.) Több szavazási 
procedúra következik. Először a rendeletalkotási javaslatról fogunk szavazni. 
 
A Képviselő-testület megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
Megállapítom, hogy 10 igen egyhangúlag a képviselő-testület elfogadta. 

 
35/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi 
átmeneti gazdálkodásáról 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
Megállapítom, hogy 10 igen egyhangúlag a képviselő-testület az alábbi 
szerződésmódosításra tett javaslatot elfogadta. 
 

417/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata úgy határoz, hogy módosítja a 
Kaláz Kft-vel a Sportcsarnok bérletére vonatkozó hosszú távú 
bérleti szerződését. A felek úgy állapodnak meg, hogy addig az 
időpontig, ameddig az önkormányzat nem von be külső 
üzemeltetőt a sportcsarnok üzemeltetésébe, a Kaláz Kft-nek a már 
kialkudott bérleti díj összegébe betudva, annak keretében 
biztosítani kell az intézmény biztonságtechnikai védelmét, 
biztosítani kell a kondicionáló terem fenntartásához és 
működtetéséhez szükséges eszközöket, a Kaláz Kft-nek kell 
biztosítani az intézmény takarítását, ill. a karbantartási feladatokat. 
Abban az esetben, ha az önkormányzat külső üzemeltetőt von be a 
Sportcsarnok működtetésébe, ez a szerződés kiegészítés hatályát 
veszti, visszaáll az eredeti szerződéses állapottartalom. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás megkötésére. 
 
Felelős:  polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője 
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Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot.  
 

414/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 362/2011. 
(XI.7.) Kt határozatának harmadik mondata -„Ezen számláról csak és 
kizárólag az egészségház megvalósításával kapcsolatos költségek 
fizethetők ki”- helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A vételár terhére a polgármester államkötvényt vásárolhat, vagy 
lekötött betétben helyezheti el a kifizetések ütemezésének figyelembe 
vételével.” 
A Képviselő-testület a határozat többi részét változatlan 
tartalommal fenntartja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
A kiírt napirendi pontok végére érkeztünk. 
 
Várom hozzászólásaikat azon Képviselő társaimnak, akik jelezték Jegyző 
Asszonynál hozzászólási igényeiket. 
 
Balogh Csaba képviselő: Szeretnék a T. Képviselő-társaimnak köszönetet 
mondani, hogy nekem és a társaimnak bizalmat szavaztak társaimnak.  
Lakossági jelzés lenne, a Béke sétányt illeti. A Béke sétány az az oldala, ahol az 
út maga halad végig a sétány területén, van egy motorozni tilos kresz tábla az 
egyik oszlopon. Kérték az ott lakok, hogy a Nárcisz utcához is rakjanak ki egy 
ugyan ilyen kresz táblát, mert arról az oldalról nem látható, hogy motorozni tilos. 
Napirendi pontunk között volt, az állati tetemek elszállítása, gyepmesteri 
szerződés. Szeretnék kérdezni. Nem tudna majd Budakalász egy menhelyet 
létesíteni a saját területén? Mi ne legyünk rászorulva egy másik településre. Meg 
tudnánk-e ezt oldani? Lehet, hogy ez nem aktuális most, tudom, hogy a 
költségvetés a jövőben nagyon feszes lesz. De lehetne ezen elgondolkodni. 
 
Rogán László polgármester: Udvarhelyi urat kérem, nézzen utána a táblának 
az elhelyezése ügyében. A menhely kérdése egy érdekes kérdés. Az 
adórendeletet tárgyalta a testület. A Parlament lehetőséget ad nekünk az eb 
rendelet alkotása keretében különböző díjak beszedésébe. Az onnan befolyt 
összeget csak az állatokkal kapcsolatos ügyekre lehet fordítani. El lehet esetleg 
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képzelni, hogy Budakalász kivet egy adót, abból a befolyt összegből, pedig 
esetleg megoldható lehetne egy ilyen kezdeményezés. Tovább kell gondolkodni 
majd ezen, persze a lakosság tűrőképessége majd megengedi-e azt a terhet, hogy 
bevezessünk egy ilyen fajta rendeletet. Ha igen, akkor akár menhely is 
létrehozható Budakalászon. 
 
Németh Antal képviselő: Közmeghallgatáson a polgármester úr elmondta a 
nagy nyilvánosság előtt a Berdó csatornázásával kapcsolatban a feltételek 
gyakorlatilag összegálltak. Kaptam néhány telefont, hogy hogy is néz ki ez a 
helyzet. 
A dokumentációs feltételek úgy érzem, nagyjából rendbe lennének, egy jelentős 
problémát érzek, az pedig az önrész. 275 mFt-ra becsülte a tervező ennek a 
Berdó csatornázásának kivitelezési projektjét. Ami egy 80 %-os támogatás 
intenzitás figyelem bevéve, 55 mFt önrészt jelent. Azok a tulajdonos társak, akik 
az elő takarékosságot választották, mintegy 138 ingatlan tulajdonos, annak az 
önrészét az OTP 36 mFt értékben garantálta, függetlenül attól, hogy az 1 éven 
belül, vagy bármikor válik aktuálissá. Nagyon sok olyan tulajdonos volt, aki 
nem választ elő takarékosságot, adjunk egy számlaszámot és befizeti. Ez a 19 
mFt ami hiányzik, kb. 60 tulajdonosnak kellene ezt az önrész befizetését 
garantálni. Ez csak akkor lehetséges, ha elindul a közműtársulás megalakítása. 
Egy ilyen csatornatársulás szervezési munkának elkezdése, azért volna 
számunkra fontos, mert a pályázat feltételeibe az önrész igazolása alapvető 
feladat lenne. A költségvetésünk összeállításánál ilyen nagyságrendű önrész 
feltételt nem tudunk önkormányzati büdzsébe berakni, ezért valóban szükséges, 
hogy az érintett telektulajdonosok érezzék azt, hogy itt elindul egy olyanfajta 
társulás szervezése, amelyek lehetőséget adnak az önrész feltételeinek 
körvonalazódásába. 
 
 
Rogán László polgármester: Fel fogjuk venni a kapcsolatot Kroó úrral, bízunk 
benne, hogy tudunk lépni valamit. Nagyon fontos lépés a Berdóban ez a 
csatornaépítés.  
 
 
dr. Hantos István képviselő: Én is lakossági igénnyel kezdeném. A Berdóban 
elég sok olyan utca van, ami nem rendelkezik szilárd útburkolattal. A mart 
aszfaltos technika elég gyorsan elhasználódik nagyobb teherbírású járműk miatt. 
Mielőtt bejönnek a hidegek és a havak, a kátyúzást ezeken a helyeken szükséges 
lenne elvégezni. Kérem, hogy a mart aszfaltos utcákba, vagy ahonnan bejelentés 
érkezik, akár az önkormányzat maga járja végig ezeket az utcákat, nagyon 
gyorsan, feltétlenül tömjük be ezeket a kátyúkat. 
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Van egy furcsa tapasztalat az utóbbi 35 hétben, meglehetősen sok kóbor kutya 
jelent meg a Berdóban. Jó lenne egy lakossági tájékoztatás, akár a Hírmondóban, 
akár a Kábel TV, akár képújságok, falragaszok. Hova tudnak fordulni azok, 
akiknek észrevétele van a kóbor kutyákkal kapcsolatban. Majdnem mindenhol 
többet költenek arra az ebadó bevezetése után, a költségek nagyon megnövelnék 
a költségvetést. Hiányoznak a szemetesek, pénteken a kóbor kutyák szétszedik a 
szemeteseket, amik nyitva vannak. Kérnék egy tájékoztatást a lakosság részére. 
 
Rogán László polgármester: Lukács Gáborral tegnapi napon fent voltunk a 
Berdón, megnéztük a lyukakat, intézkedünk mart aszfalttal történő kitöltésével. 
Hegyvári úrral egyeztetésre került a szemetesek kihelyezése.  
 
Tolonics István képviselő: A falu határában lévő bevezető utak mellé állított 
sebességkijelző már egyik sem mutat hiteles értéket. Költségvetésünk jön, 
nagyon szeretném, ha a térfigyelő kameráknak a figyelését meg tudnánk oldani, 
kiszorítani rá összeget. Rövid időn belül háromszor törtek be ugyanabba a házba 
Budai út elején, fényes nappal. Fontos lenne, ha legalább a kamera ezt figyelni 
tudná. Jóléti Szolgálat Alapítvány előtti szakasznál a csapadékvíz olyan magas, 
hogy a járdán nem tudnak elmenni a gyalogosok. Egy rögtönzött kis kőréteggel, 
vagy murvaréteggel ellátni, hogy emberibb környezet lehetne. A pékség is 
beszállhatna, mert a hozzájuk érkezett tehergépkocsik teszik tönkre nagyban ezt 
az útszakaszt. 
Mindig drukkolok, hogy a járdaépítésre a pályázatoknál legyen lehetőség. 
Komplett járdaszakasz felújítása szükséges. 
 
Rogán László polgármester: A sebességjelzők nem működnek, egyedül az 
Országút és a Széchenyi u. sarka nagyjából pontos, a Budai úti csak 20 km-t. 
Jeleztük az út fenntartójának, hogy ők tették tönkre, mondták, hogy pereljük be 
őket. 250 eFt/műszer javítási költségbe kerülne, lehet, hogy meg is tesszük a 
feljelentést. Mindenképpen kezdenünk kell ezzel valamit. A kamerák nem 
működtek, javításra került. De arra nincs keret a Városnak, hogy 24 órán át ott 
üljön valaki és figyelje ezeket.  
Járdaépítések, nagyon sok pénzt kellene költeni. Bármelyik utcára jellemző az, 
hogy a járdák állapota kritikán aluli, sok helyen nincs is. Sok lakó megkeresett 
azzal, hogy önerőt nem is kérve, engedélyezzék, hogy járdát építhessenek, de ez 
a mi dolgunk lenne.  
A cserkészek és a pékség használja a területet, idegen autó igazán nem használja 
a területet. Van mart aszfalt, de nincs értelme, hogy csak leöntsük. Tavasszal 
térjünk vissza erre a dologra. 
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Nyílt ülés végére érkeztünk. Egy zárt napirendet tárgyal még a Képviselő-
testület. Minden kedves budakalászinak, Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
kívánok, eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt.  
 

(A nyílt ülés végének időpontja:21 óra 02 perc) 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Rogán László dr. Molnár Éva 

 polgármester jegyző 

  

 


