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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  2/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

a Képviselő-testület 2012. január 26-án 18:00 órakor megtartott 

rendes nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

5/2012(I.26.) Kt. határozat 
A Népjóléti Bizottság külsős tagjának megválasztása 

6/2012(I.26.) Kt. határozat 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős 
tagjának megválasztása 

7/2012(I.26.) Kt. határozat 
Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság külsős tagjának 
megválasztása 

8/2012(I.26.) Kt. határozat 
Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság külsős tagjának 
megválasztása 

1/2012.(I.27.) Önk. rendelet: 
Szociális tárgyú rendeletek módosítása 

2/2012.(I.27.) Önkormányzati rendelet: 
SZMSZ módosítás 
9/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzata  
10/2012(I.26.) Kt. határozat 

 Bk, József A. u. 62. szám alatti bérlakás hasznosítása 

11/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Bölcsőde vezetői munkakörének betöltésére meghirdetett 
pályázat 
12/2012(I.26.) Kt. határozat 
2012. évi teljesítménykövetelmények  
13/2012(I.26.) Kt. határozat 
Orvosokkal kötött feladat ellátási szerződés módosítása 
14/2012(I.26.) Kt. határozat 
KKÁMK intézményvezetői pályázatának kiírása 
15/2012(I.26.) Kt. határozat 
KKÁMK intézményvezetői pályázatának kiírása 
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16/2012(I.26.) Kt. határozat 
BMSE „Használati jogot alapító szerződés”  módosítása 
17/2012(I.26.) Kt. határozat 
2011. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségek 
18/2012(I.26.) Kt. határozat 
BMSE 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 
19/2012(I.26.) Kt. határozat 
BSC 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 
20/2012(I.26.) Kt. határozat 
BTK 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 
21/2012(I.26.) Kt. határozat 
Óbuda-Kalász RG TC 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója  
22/2012(I.26.) Kt. határozat 
NJB átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolója 
23/2012(I.26.) Kt. határozat 
OKSB átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolója 
24/2012(I.26.) Kt. határozat 
PTKB átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolója 
25/2012(I.26.) Kt. határozat 
A Polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörökben hozott döntésekről 
szóló beszámoló 
26/2012(I.26.) Kt. határozat 
Állattartási, közterület foglalási, behajtási hozzájárulási ügyekben a 
Polgármesterre átruházott hatáskörben, 2011. évben hozott döntésekről 
szóló beszámoló 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  2/2012. Kt. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2012. január 26-án (csütörtökön) 18:00 órakor 

megtartott,rendes nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Kós Károly Általános Művelődési Központ és Faluház 

Klub szoba 

 

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 

Hegyvári János műszaki irodavezető 

dr. Udvarhelyi István köz. kapcs. irodavezető 

Villám Zsuzsa okt., kult, sport osztályvezető 

Fazekas Borbála 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Szendi Erika 
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Nyílt napirendi pontok előtt: 

Polgármester beszámolója, a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, 

döntésekről. (szóbeli) 

 

Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat egyes szociális tárgyú rendeletek módosítására  
17 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

 Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
5 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság  

 Népjóléti Bizottság, 

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

 

3. Javaslat közbeszerzési szabályzat elfogadására 
19 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 
8/2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői pályázat 
módosítására 

3 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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6. Javaslat a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározására 

7 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

  Népjóléti Bizottság, 
  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Dr. Molnár Éva jegyző 

 

7. Javaslat a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal 
kötött feladat ellátási szerződés módosítására 

20 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

8. Javaslat Kós Károly ÁMK intézményvezetői pályázatának kiírására 
18 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

9. Javaslat a BMSE kérelmére történő, Budakalász, Omszk park 3. alatt 
lévő műfüves pálya bérbeadására vonatkozó „Használati jogot alapító 
szerződés” módosítására 

4 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

10. Javaslat a 2011. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 

2 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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11. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 
2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (BMSE 
labdarúgás, BSC kézilabda, BTK kézilabda, Óbuda-Kalász Ritmikus 
Gimnasztika TC 

11 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
12. Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
15 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Tolonics István bizottsági elnök 

 

13. Beszámoló az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2011. évi 
átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 

12 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Major Ede bizottsági elnök 

 

14. Beszámoló a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság 2011. évi átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 

6 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Kaltner Károly bizottsági elnök 

 

15. Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről 

10 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

16. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási 
hozzájárulási ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 

9 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pontok: 

17. Döntés képviselői összeférhetetlenségi ügyben 
13 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Kaltner Károly bizottsági elnök 

 

18. Javaslat a BKÜ Kft. ügyvezetője bérének megemelésére 
14 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

19. Javaslat a bizottságok külsős tagjainak megválasztására 

16/2012.(I.26.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 

Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

 Népjóléti Bizottság 

 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
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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. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 15 fővel teljes létszámban 

határozatképes. A mai napirendi  pontokkal kapcsolatban szeretnék javaslatot 

tenni a vendégeinkre való tekintettel. A 19. zárt napirendi pontra - amit nyílt 

ülésen is lehet tárgyalni - szeretnék szavazást kérni a képviselő-testülettől - 

amihez a jelenlévő jelöltek hozzájárultak -, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk ezt a 

napirendi pontot. Kérném a T. Képviselő-testületet, hogy a 19. zárt napirendi 

pontot tegyük, a polgármesteri beszámolom után, közvetlenül. Ez volt az én 

módosító indítványom a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

Kérem, hogy ha másnak is van módosító indítványa a napirendi pontokhoz, 

kérem, jelezze. (Nincs jelentkező.) Arról fogunk szavazni, hogy a zárt ülést 

nyílttá tegyünk, és ez az 1. napirendi pont legyen.  

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

indítványt a nyílt ülésről 15 igen egyhangúlag elfogadtuk. 

Most kérem, szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. Megállapítom, hogy 

a napirendi pontokat a változtatással 15 igen egyhangúlag elfogadtuk.  

 

Napirendi pontok sorrendje a megszavazott változtatással: 

 

Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat a bizottságok külsős tagjainak megválasztására 
16/212.(I.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 
 Népjóléti Bizottság 
 Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság 
 

2. Javaslat egyes szociális tárgyú rendeletek módosítására  
17 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

 Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
5 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság  

 Népjóléti Bizottság, 

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

 

4. Javaslat közbeszerzési szabályzat elfogadására 
19 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 
8/2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

6. Javaslat Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői pályázat 
módosítására 
3 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

7. Javaslat a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározására 

     7 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

  Népjóléti Bizottság, 
  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Dr. Molnár Éva jegyző 

 

8. Javaslat a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal 
kötött feladat ellátási szerződés módosítására 
20 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

9. Javaslat Kós Károly ÁMK intézményvezetői pályázatának kiírására 
 18 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

10. Javaslat a BMSE kérelmére történő, Budakalász, Omszk park 3. alatt 
lévő műfüves pálya bérbeadására vonatkozó „Használati jogot alapító 
szerződés” módosítására 

 4 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

11. Javaslat a 2011. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 

  2 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

12. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 
2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (BMSE 
labdarúgás, BSC kézilabda, BTK kézilabda, Óbuda-Kalász Ritmikus 
Gimnasztika TC 

  11 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
13. Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
  15 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Tolonics István bizottsági elnök 
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14. Beszámoló az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2011. évi 
átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 

  12 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Major Ede bizottsági elnök 
 

15. Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 2011. évi átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 

  6 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Kaltner Károly bizottsági elnök 
 

16. Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről 

  10 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

17. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási 
hozzájárulási ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 

  9 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

Zárt napirendi pontok: 

18. Döntés képviselői összeférhetetlenségi ügyben 
13 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Kaltner Károly bizottsági elnök 
 

19. Javaslat a BKÜ Kft. ügyvezetője bérének megemelésére 
 14 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester: Beszámoló, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről tájékoztatom a lakosságot és önöket. 

 2011. december 13. idősek karácsonyi ünnepsége megtartásra került a 
Kalászi Sportcsarnokban, 813 polgár jelezte részvételét és közel annyian  
részt is vettek; 

 másnap városi karácsony a Faluházban; 
 2012. január 6-án Balogh Gábor a Sport Miniszterelnöki Főtanácsos járt a 

hivatalban, a társasági adóról adott tájékoztatást; 
 január 18-19-20-án költségvetési egyeztetésre került sor az intézmények 

vezetőivel; 
 január 19. orvos technológus járt a hivatalban; 
 január 25-én alpolgármester úrral a TEVA Gyógyszergyár, Richter 

Gedeon Gyógyszergyár képviselőivel találkoztunk, szeretnénk, ha 
elmozdulás történne a gyógynövény tekintetében; 

 elkezdtük az ideiglenes kialakítást a Hivatalban és a Faluházban; 
 átköltözés dátumát szeretnénk tartani február 10-11-12.;  

február 13-án már a rendelés a Faluházban lesz; 
 rá egy héttel később a hivatalban történik meg a költözés, 17-19-én 

rendelés kezdete február 20-án a hivatal B épületében; 
 a parkolás tekintetében a hivatali dolgozók a hátsó részeket fogják 

használni. 
 

 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

1. Javaslat a bizottságok külsős tagjainak megválasztására 
16/212.(I.26.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (1.sz.melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Az érintettek hozzájárultak, hogy nyílt 
napirendként tárgyalják ezt a napirendi pontot. A bizottságok megtárgyalták, és 
a külső tagok megválasztását támogatta. Felolvasom bizottságonként a 
határozati javaslatot, amire külön-külön kell szavaznunk. Először a Népjóléti 
Bizottság határozatát olvasom. (Felolvassa.)  
 
 
Tolonics István képviselő: Bár én írtam alá ezt a javaslatot Nagy Andreára, aki 
a bölcsődevezető helyettese, nagy rálátása van a budakalászi lakosokra, 
javasoljuk, hogy fogadja el a testület külsős tagként. 
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Rogán László polgármester: Kérdezem, hogy más hozzászólás van-e? (Nincs 
jelentkező.)  
 
A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

5/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 
Bizottság tagjának: Nagy Andreát választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: A következő a Népjóléti Bizottság határozatát 
olvasom. (Felolvassa.)  
 
Kaltner Károly képviselő: A bizottsági ülésre Tóth Tibor eljött, meghallgattuk, 
átfogó képet adott az életéről, úgy érzem, nagyban fogja tudni segíteni a 
bizottság munkáját, kérem a testületet, hogy támogassa őt. 
 
Rogán László polgármester: Kérdezem, hogy más hozzászólás van-e? (Nincs 
jelentkező.)  
 
A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának: Tóth Tibort 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: A következő az Oktatási-, Kulturális- és 
Sportbizottság jelöltje, Pártai Lucia. Kérem, jelezzék hozzászólásukat. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Igyekszem tárgyilagos lenni és nem 
személyeskedni. Úgy gondolom, hogy fordítottá kellene tenni a sorrendet. 
Milyen igényeink, milyen kompetenciákat várunk el, milyen szakterületre 
szeretnénk embert és nézzük meg, hogy ki az aki ennek megfelel. Szerintem ez 
nálunk megfordult. Kerestünk magunk közül egy embert, és utána megtaláljuk 
azokat a képességeket, aki pl. az oktatási bizottság tevékenységi körébe belefér. 
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Szerencsétlen ez a jelölési struktúra, hogy csak egy ember jelöltre lehet 
szavazni. A jelöltnek is jobb lenne, ha valamilyen verseny keretében szeretné 
meg ez a posztot. Javasolni szeretném az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
külső tagjának Madarász Istvánnét. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő röviden ismertette Madarász Istvánné eddigi 
tevékenységét, intézményvezetői tapasztalatait. 
Javaslom módosító indítványként Madarász Istvánnét az Oktatási-, Kulturális- 
és Sportbizottság külső tagjának. Beszéltem vele, vállalja a jelölést és a nyílt 
szavazáshoz is hozzájárul. 
 
Rogán László polgármester: Érdekes, amit elmondott, mert kértem 
mindenkitől neveket, de nem érkeztek javaslatok. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Sokan abba a hibába esnek, hogy csak az első szava 
a bizottságnak, hogy oktatási, de ebben benne van a kulturális és a sport is. Egy 
jóval szélesebb területet ölel fel. Azt gondolom, hogy Pártai Lucia személyisége, 
képessége, felkészültsége egyértelmű alapot ad.  
 
Major Ede képviselő: Én csodálkozom, ezen a dolgon, hiszen a bizottság már 
döntött ebben a kérdésben, és most egy új javaslat hangzik el. Luciát szakmai 
szempontok alapján választottam ki.  
 
dr. Hantos István képviselő: Méltányolható érvek hangzottak el, nem Lucia 
ellen van szó, hanem célfeladatról. Stratégiai kérdések ebben az időszakban az 
oktatáshoz fognak kötődni, nem a sporthoz és a kultúrához. Ezért gondoltuk, 
úgy, hogy másik jelöltet javasoljunk. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Az oktatási ügyek semmilyen csorbát nem fognak 
szenvedni, a jelenlegi oktatással foglalkozó bizottsági tagok, ugyan úgy fogják 
tudni azt a színvonalat biztosítani, mint amit eddig. 
 
Rogán László polgármester: Elhangzott egy módosító indítvány, Madarász 
Istvánné külső bizottsági tagra - először erre kérem, hogy szavazzunk. 
(Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbi módosító 
határozatot e l v e t e t t e. 
 

7/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Oktatási-, 
Kulturális- és Sportbizottság tagjának: Madarász Istvánnét választja meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási-, 
Kulturális- és Sportbizottság tagjának: Pártai Luciát választja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: A megválasztott külső bizottsági tagok eskütétele 
következik és az esküokmány aláírása, kérem, mindenki álljon fel. 
(Eskütétel) 
Rogán László polgármester: Gratulálok a megválasztott bizottsági tagoknak és 
jó munkát kívánok. 
 

2. Javaslat egyes szociális tárgyú rendeletek módosítására  
17 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a rendelet-tervezetet. Az 

előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 

rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi módosító 
rendeletet fogadta el: 
 

1/2012.(I.27.) Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) 
rendelete az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 

3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
5 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Röviden ismerteti a rendelet-tervezetet. Az 

előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. 
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Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 

rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 

2/2012.(I.27.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.27.) 
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) számú rendelet módosításáról 

 

A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 

 

 

4. Javaslat közbeszerzési szabályzat elfogadására 
19 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést. Az 

előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 

javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 

9/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatát. Ezzel egyidejűleg Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 286/2011.(VIII.18.) Kt. sz. határozata 
hatályát veszti. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 

5. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 
8/2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat. 

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 

javaslatot. (Felolvassa.) 
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Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  
 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, József A. u. 62. szám alatti 36 m2 
alapterületű, 1 szobás, félkomfortos komfortfokozatú önkormányzati 
bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) 
bérlakásként kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérlő kijelölésére és a bérleti szerződés 
megkötésére. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

 

6. Javaslat Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői pályázat 
módosítására 
3 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat. 

Az előterjesztést az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolta. 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 

javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  
 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
405/2012.(XII.15.) Kt. határozattal elfogadott, a Budakalász Bölcsőde 
vezetői munkakörének betöltésére meghirdetett pályázatot a benyújtási 
határidő változtatásával módosítja. A vezetői pályázatok benyújtási 
határidejét 2012. március 31. napjával határozza meg. A pályázat közzé 
tétele során ennek megfelelően, a vezetői pályázat többi, módosítással 
nem érintett pontjainak változatlanul hagyásával jár el.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 
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7. Javaslat a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározására 
7 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

dr. Molnár Éva jegyző: Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat. Az 

előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és egy kiegészítés érkezett, amelyet 

befogadok, és egyetértünk vele. 

A határozat 2.6 pontja kiegészül a következőkkel: 

 A lakbérhátralék behajtására terv készítése, a végrehajtások megindítása. 
 

Rogán László polgármester: Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs 

hozzászólás.) Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 

szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján - a 
melléklet szerint határozza meg a 2012. évi teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokat. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  dr. Molnár Éva jegyző 

 

 

8. Javaslat a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal 
kötött feladat ellátási szerződés módosítására 
20 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat. 

Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sportbizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 

javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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13/2012(I.26.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új egészségház 
építésének idejére a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és 
fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződést az ellátás helyszíne 
tekintetében úgy módosítja, hogy  
- a háziorvosok elhelyezését a Kós Károly Általános Művelődési 
Központban, 
- a házi gyermekorvosok elhelyezését Budakalász Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala „B” épületében, 
- a fogorvosok elhelyezését Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala „B” épületében biztosítja. 
A Képviselő-testület a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok 
által a jelenlegi szerződés alapján fizetendő közüzemi díjak – kivéve a 
veszélyes hulladék elszállítása - megfizetésétől eltekint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 
szerződések módosításának aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

 

9. Javaslat Kós Károly ÁMK intézményvezetői pályázatának kiírására 
18 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat. 

Az előterjesztést az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolta. 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 

javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2012(I.26.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Általános Művelődési Központ vezetőjének 1 évre szóló - 2011. 
szeptember 7. napjától 2012. szeptember 7. napjáig tartó - vezetői 
megbízásának lejárta előtt a 138/1992. (X.(8.) Korm. rendelet  5.§.(16) 
bekezdésében foglaltakat figyelembe véve  a Kós Károly ÁMK 
intézményvezetői és a Faluház intézményegység-vezetői feladatok 
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ellátására nyilvános pályázatot ír ki, és ezzel egyidejűleg a 
302/2011.(IX.05.) sz. Kt. határozatot visszavonja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Általános Művelődési Központ intézményvezetői, ami egyben a Faluház 
intézményegység-vezetői feladatkörét is magába foglalja, az alábbi 
pályázati felhívás alapján hirdeti meg:  

 

A pályázatot 
meghirdető 
szerv neve, 
címe 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
Tel: 06-26-340-266, Fax: 06-26/340-494,  
weboldal: www.budakalasz.hu  
e-mail:  polghiv@budakalasz.hu  

Meghirdetett 
munkakör, 
munkavégzés 
helye, 
foglalkoztatás 
jellege 

Kós Károly Általános Művelődési Központ 

intézményvezető és egyben Faluház 

intézményegység-vezető munkakör (magasabb 

vezető)  

 határozott idejű vezetői megbízás – 2012. szeptember 07. 
napjától -   2017. július 31-ig. 

 foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű  
közalkalmazotti jogviszony 

 munkavégzés helye: 2011 Budakalász, Szentendrei út 9. 
Intézményegységek: 

 Faluház Művelődési ház   
 Könyvtár 
 Kalász Művészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 
 

Pályázati I.) Pályázati feltételek: 
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feltételek,  
előnyök, 
elvárt 
kompetenciák  

 Közművelődési szakirányú egyetemi vagy főiskolai 
végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 

 legalább 5 év közművelődési szakmai gyakorlat 
 az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált 

vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási 
ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető 
végzettség. 
 

II.) Elvárt kompetenciák: 
 színvonalas közművelődési tevékenység 
 kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség, 
 átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség, 
 kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség 
 terhelhetőség és jó munkabírás,  
 átlagon felüli vezetői kompetenciák, 

 
III.) Előnyt jelent: 

 legalább 5 év vezetői gyakorlat, 
 kiemelkedő szakirányú szakmai vagy tudományos 

tevékenység, 
 idegen nyelv közép- vagy felsőfokú ismerete, 
 a vezetői program tartalmazza a település nemzetiségi 

jellegének, kulturális tradíciójának ápolását, fejlesztését.  
 

IV.) Pályázat részeként benyújtandó: 
 részletes szakmai önéletrajz, 
 motivációs levél, 
 vezetési program, 
 iskolai végzettséget, szakképzettséget és 
képesítés(eke)t igazoló hitelesített oklevél-másolat(ok), 
 nyilatkozat (a pályázónak a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján nyilatkoznia kell 
arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a 
véleményezők és döntéshozók részére történő 
sokszorosításhoz, továbbításához és annak nyilvános 
vagy zárt ülésen történő tárgyalásához.). 
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
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bizonyítvány, 
 alkalmazás esetén vagyonnyilatkozat tétel. 

Juttatások, 
egyéb 
információk 

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 20.   

Pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 28. 
Munkakör betöltésének ideje: 2012. szeptember 7. 
Juttatások: A közalkalmazotti tv. és a végrehajtására 
kiadott rendelet szerint. 
Pályázati cím: Budakalász Város Önkormányzat 

Polgármesterének címezve postai úton (2011. 

Budakalász, Petőfi tér 1.) vagy személyesen, a pályázati 

anyagot CD-n és 1 példányban kinyomtatva, a borítékra 

a munkakör megnevezésének „pályázat-KK ÁMK 

igazgató” megjelölésével. 

  

A pályázat 
közzétételéne

k helye: 

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján: www.kozigallas.gov.hu 
(2012. március közepe) 
Oktatási és Kulturális Közlöny (várhatóan 2012. március közepe) 
Budakalászi Hírmondó újság (2012. februári lapszám) 
www.budakalasz.hu  (2012. február elején) 
A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt: Villám 
Zsuzsanna, az Okt., Kult. és Sport oszt. vezetője a 06-26/343-363 
(108.mellék) telefonszámon és/vagy a villam.zsuzsanna@budakalasz.hu  
e-mail címen. 
 

 
Határidő: a pályázatban leírt ütemezés szerint  
Felelős: polgármester 

 

 

 

10. Javaslat a BMSE kérelmére történő, Budakalász, Omszk park 3. alatt 
lévő műfüves pálya bérbeadására vonatkozó „Használati jogot alapító 
szerződés” módosítására 
4 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 
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Rogán László polgármester: Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat. 

Az előterjesztést az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolta. 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 

javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 375/2011.(XI.24.) 
sz. Kt. határozatban foglaltak alapján, és a BMSE elnökének kérelmére a 
2008. július 22-én kelt „Használati jogot alapító szerződés”-t módosítja a 
határozat melléklete szerint.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított 
szerződés aláírására.  
 
Határidő:  2012. január 31. 
Felelős:  polgármester, BMSE elnöke 

 

 

11. Javaslat a 2011. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
2 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat. 

Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 

javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 
17/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. december 

hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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12. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 
2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (BMSE 
labdarúgás, BSC kézilabda, BTK kézilabda, Óbuda-Kalász Ritmikus 
Gimnasztika TC 
11 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Röviden ismereti az előterjesztésben foglaltakat. 

Az előterjesztést az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolta. 

 

Nógrádi Zoltán képviselő: Egy észrevétel, kérném a BMSE határozatba bele 

rakni, hogy a 374/2011. testületi határozat figyelembevétele mellett, mert ebben 

szerepel, hogy a hitel átütemezés megtörtént. 

 

Rogán László polgármester: Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs 

hozzászólás.) Felolvasom a határozati javaslatokat, a BMSE-nél a kiegészítéssel 

együtt. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 
A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal - a kiegészítéssel együtt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 

18/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Munkás Sportegyesület (BMSE) Labdarúgó Szakosztályának - a 
374/2011.(XI.24.) Kt. határozat figyelembe vétele mellett- a 2011. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Sport Club (BSC) 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 



25 

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Testedző Klub (BTK) 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óbuda-Kalász 
Ritmikus Gimnasztikai Torna Club (Óbuda-Kalász RG TC) 2011. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

13. Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
15 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Tolonics István a bizottság elnöke ismerteti röviden az előterjesztésben 

foglaltakat. Kérem a testületet, hogy fogadja el a beszámolót. 

 

Rogán László polgármester: Azt szeretném hozzátenni, hogy az önkormányzat 

pályázatott a belügyminisztériumhoz. 2000 mázsa fáról van szó, amit 

megnyertünk. A vállalkozóval megkötöttük a szerződést a szállításról. Májusig a 

segélyforma kiosztásra kell, hogy kerüljön. Véleménye az, hogy a pénzügyi 

segélyezés helyett társadalmi segélyt próbáljunk adni a lakosságnak. A 

lakosokat kérem, rászorultság alapján, adják be kérelmüket a hivatalba, 

kollegáim el fogják bírálni a kérvényeket. Akiknél a rászorultság megállapítható 

lesz, meg fogják kapni még a tél folyamán. 
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dr. Hantos István képviselő: Kérem, hogy a hírmondóba jelenjen meg, vagy 

fórumon, hogy ez a lehetőség minden lakos számára eljusson. 

 

Rogán László polgármester: Kérem, jelezzék, ha van még hozzászólás. (Nincs 

hozzászólás.) Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 

szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14. Beszámoló az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2011. évi 
átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
12 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Major Ede a bizottság elnöke ismerteti röviden az előterjesztésben foglaltakat. 
Kéri a testületet, hogy fogadja el a beszámolót. 
 
Rogán László polgármester: Kérem, jelezzék, ha van még hozzászólás. (Nincs 

hozzászólás.) Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 

szavazzunk. (Szavazás.)  

 
 
A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben 2011. évben hozott 
döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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15. Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 2011. évi átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
6 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Kaltner Károly a bizottság elnöke: ismerteti röviden az előterjesztésben 

foglaltakat. Kéri a testületet, hogy fogadja el a beszámolót. 

 

Rogán László polgármester: Kérem, jelezzék, ha van még hozzászólás. (Nincs 

hozzászólás.) Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 

szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2012(I.26.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott 
hatáskörben 2011. évben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16. Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről 
10 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: ismerteti röviden az előterjesztésben foglaltakat. 

Kérem, jelezzék, ha van hozzászólás. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 

határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott 
igazgatási hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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17. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási 
hozzájárulási ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
9 /2012.(I.26.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Tájékoztatást ad az előterjesztésben foglaltakról.  

Kérem, jelezzék, ha van hozzászólás. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 

határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  

 

A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2012(I.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete állattartási, 
közterület foglalási, behajtási hozzájárulási ügyekben a Polgármesterre 
átruházott hatáskörben, 2011. évben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Rogán László polgármester: A nyílt napirendi pontok végére érkeztünk. 

Mielőtt zárt ülést rendelnék el, a képviselők megteszik a napirend előtt 

hozzászólásaikat. 

 

Napirend előtti hozzászólás: 

dr. Hantos István: Szeretnék beszámolni arról, hogy a Gerinc u. szemetesek 

kihelyezésére pozitív előrejelzést kaptunk. Több lépcsőben valósul meg. Kérem, 

hogy óvjuk, védjük a természetet, mindenki használja. 

Szeretnénk megköszönni az útjavítási kísérletet, ami a kátyúk betömésére 

irányult. Sajnos ez a mart aszfalt megoldás nem megfelelő, kimossa az eső. Jobb 

lenne most a régi állapot, mint ez most. Régen el volt helyezve kő, szívesen 

behordjuk azt. Kérnénk, hogy pakoljanak oda némi anyagot, hogy be tudjuk 

tömni. 

Van-e valami hír a csatorna pályázatával kapcsolatban? 
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Rogán László polgármester: Az útjavításra sor fog kerülni. Kérem, vegye fel 

Szávai úrral a kapcsolatot ez ügyben. Megállni tilos táblát raktunk ki. A 

csatornával kapcsolatban történik előremozdulás, hétfőn tárgyalok a DMRV-vel, 

reméljük, hogy sikeres lesz a tárgyalás. A pályázat keresése folyamatos ez 

ügyben. 

Krunity Péter képviselő: Többször érdeklődtem, hogy a Magyar utcai támfallal 

kapcsolatban történt-e valamilyen lépés. Kérem, foglalkozzanak ezzel a 

kérdéssel, nehogy baj legyen belőle. 

Főtér a takarékszövetkezetnél egyre nagyobbak a csapdák, a burkolat kimozdult 

a helyéről, már nincsenek kövek, nehéz kijönni kocsival. Kérem, hogy ezt 

valamilyen formában oldják meg. 

Magyar utcára rá kellene nézni, mert az aszfalt itt is kezd felbomlani, 

balesetveszélyes. 

Rogán László polgármester: 3-4 éve készült el a Magyar utca, tavasszal 

megnézzük, hogy mit lehet kezdeni vele. A költségvetést most tervezzük, ha 

befér a támfal építése, akkor megpróbáljuk belerakni. 

dr. Krepárt Tamás: A takarékszövetkezetnél megnézzük pontosan, hogy kinek 

a területe. Ha a miénk a terület akkor megcsináltatjuk, ha a közterületé, akkor 

pedig felvesszük velük a kapcsolatot. 

Balogh Csaba képviselő: a TV kínálatában volt január 6-ig Universal Chanel 

adó, kérdés, hogy miért vették ki a kínálatból, olyan módon, hogy nem 

egyeztettek a lakókkal? Nem lehetne ezt a jövőben egyeztetni a lakossággal? 

Nem javult a vétel. Várható valamiféle minőségi változás? 

Rogán László polgármester: Kérdeztük, hogy mikor változik a vétel. Türelmet 

kérnek, 1 hónapja történt meg az átadás – átvétel. Kértem információt a T-Com 

tulajdonosától, azt a felvilágosítást adta, hogy az olimpiáig 200 mFt-ot költ erre 

a rendszerre. Az önkormányzat saját erejéből nem tudta volna ezt rákölteni. 

Kevés beleszólásunk van ezzel kapcsolatban, hogy melyik csatornák kerülnek be 

és ki.  

Németh Antal képviselő: A helyi adókkal kapcsolatban sok telefont kaptam. 

Nem szerencsések, félreértelmezhető - a Hírmondóban - a kiemelések, nem jó 

helyen vannak. Ki kellett volna emelni, hogy a magán személyekre csak a 

kommunális adó vonatkozik.  
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Mikor nyílik meg egy olyan pályázat, ahol a csatornára lehet pályázni? Meg 

lehet kezdeni a csatornatársulat kezdeményezését. Ez alapvetően az önrész 

biztosításának biztos forrása lesz. Fejenkénti 300 Ft-os önrész biztosítását kérik 

a pályázatban, akkor már kiadják az igazolást. Jelentős önrészt kell elkülöníteni, 

ez hogy oldható meg? Akik nem szálltak be az előtakarékosságba, hanem 

kifizetik egy összegben, akkor, hogy lesz ez megoldható a csatornatársulásnál, a 

pályázatnál?  

Hangsúlyozni kell, hogy magánszemélyekre csak a kommunális adó vonatkozik.  

Rogán László polgármester: A következő számba beleteszünk egy módosítást, 

mi az amit a magán személyeknek fizetni kell. Havonta 430 Ft-tal a kommunális 

adót felemelték, ezt a döntést hozta az önkormányzat. 

Nógrádi Zoltán képviselő: Sok lakos megkeresett, hogy a Köztv-ben a 

képviselők nem a mikrofonba beszélnek, nem lehet hallani. Kérem a 

képviselőket, hogy ha felszólalnak, akkor a mikrofonba beszéljenek. 

Rogán László polgármester: Kérem én is a képviselőket, felszólaláskor húzzák 

közelebb a mikrofont. Kérem ne menjenek el, hogy a zárt napirendi pontokat 

meg tudjuk tárgyalni. 

Elbúcsúzunk a T. Televízió nézőitől, a testület zárt ülésen folytatja a munkáját. 

Kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel a kiragasztott hirdetményeket az 

orvosi rendelőnek az átköltöztetésével kapcsolatban. 

A nyílt testületi ülés 19 óra 19 perckor befejeződött. 

(A 18., 19. napirendi pontot a Képviselő-testület ZÁRT ülésen tárgyalja.) 

 

k.m.f. 

 

 

 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 


