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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  3/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

a Képviselő-testület 2012. február 23-án 16:30 órakor megtartott 

rendes nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

37/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásának közép- és hosszú távú 
tervének elkészítése májusi ülésre. 

6/2012.(II.27.) Önk. rendelet 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása 

7/2012.(II.27.) Önk. rendelet 
Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

38/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Oleandro 2000. Kft. beszámolója a temető üzemeltetéséről 

8/2012.(II.23.) Önk. rendelet 
Önkormányzat tulajdonában álló temetőkre és temetkezési 
tevékenységre vonatkozó rendelet módosítására. 

39/2012.(II.27.) Kt. határozat 
Beruházási osztályvezető álláshelyének megszüntetése 

 40/2012.(II.23.) Kt. határozat 

Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok Irodájának 
átcsoportosítása. 

41/2012.(II.28.) Kt. határozat 
Normatív határozati javaslat SZMSZ módosítása 

42/2012.(II.23.) Kt. határozat 
M0-ás szerződésműszaki tartalmának meghatározása  

43/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Dunakanyari és Pilisi Önk. Többcélú Kistérségi Társulás 
együttműködési megállapodás 

44/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Evangéliumi Közösség „budakalászi” név használatáról. 
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45/2012.(II.23.) Kt. határozat 
2012. évben aktualizált szociális rászorultság alapján összeállított 
lakáshoz juttatandók névjegyzéke 

46/2012.(II.23.) Kt. határozat 
2011. évben nyújtott önkormányzati pályázati támogatások 
felhasználásának elszámolása.  

47/2012.(II.23.) Kt. határozat 
2012. január hónapban áttekintett pályázati lehetőségek 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  3/2012. Kt. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2012. február 23-án (csütörtökön) 16:30 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 

dr. Udvarhelyi István köz. kapcs. irodavezető 

Villám Zsuzsanna okt., kult, sport osztályvezető 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Szendi Erika 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 18 perc) 

Rogán László polgármester: A rendes testületi üléssel folytatjuk a 

munkánkat. Köszöntök mindenkit újra a képernyő előtt. Megállapítom, 

hogy a testület 11 fővel, teljes létszámban határozatképes. A mai napra 

kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban, ha van valakinek hozzászólni 

valója, kérem, jelezze. (Nincs hozzászólás.) Kérem, szavazzunk. 

(Szavazás.) 
 

A napirendi pontokat a Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal 

elfogadta. 
 

Jegyző asszony jelzi, hogy a 14. napirendi ponthoz nem érkezett meg az 

értékbecslés, ezért ezt a napirendi pontot visszavonom. 
 

 

Nyílt napirendi pontok előtt: 

Polgármester beszámolója, a két ülés között történt fontosabb 

intézkedésekről, döntésekről. (szóbeli) 

 

Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítására 
34 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat szociális rendelet módosítására 

35 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

 Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. I. Beszámoló a temető üzemeltetés körében 2011. évben végzett 
tevékenységről 
II. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló temetőkre, és a 
temetkezési tevékenységre vonatkozó rendelet módosítására 
27 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság   

 Népjóléti Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítására  

22 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

 Népjóléti Bizottság 

 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat az M0-szerződés soron következő tárgyidőszaka műszaki 

tartalmának meghatározására 

33/2012.(II.23.) sz. előterjesztés  

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati 

feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására 
24/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

7. Javaslat az Evangéliumi Közösség (Budakalász, Budai út 55.) 

névhasználati kérelmének elbírálására  

26/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

 

8. Javaslat a lakáshoz juttatandók névjegyzékének jóváhagyására 
28/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 



 
6 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

9. Tájékoztató a Budakalász Város Önkormányzat által 2011. évben 

nyújtott pályázati és a helyi egyházközösségeknek, valamint a 

sportegyesületeknek nyújtott támogatások felhasználásának 

elszámolásáról 

23/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

10. Javaslat a 2012. január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 

36/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

Zárt napirendi pontok: 

11. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány kuratóriumi tagjának és az 

Ellenőrző Szerv tagjának és egyben elnökének megválasztására (zárt 

ülésen tárgyalandó) 

25/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

12. Javaslat a 384/2011. (XII.15.) Kt. határozat módosítására 
29/2012.(II.23.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalható) 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

13. Javaslat lakbértartozás elengedésére  

30/2012.(II.23.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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14. Javaslat túlkerített terület értékesítésére (VISSZAVONVA) 

32/2012.(II.23.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalható) 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

 
Rogán László polgármester: Beszámoló, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről tájékoztatom a lakosságot és önöket. 

 január 30-án a DMRV igazgatóval tárgyalást folytattunk. 

 január 31-én a közalapítvány kuratóriumi ülés tartott, 1,5 mFt 

szétosztásáról döntöttünk; 

 február 2-án az Egészségklubban vettünk részt alpolgármester 

asszonnyal egy kötetlen beszélgetésen; 

 február 3-án az új orvosi rendelővel kapcsolatos megbeszélést 

tartottunk; 

 február 3-án az egyesületek jártak nálunk az idei évi támogatásokról 

egyeztettünk velük 

 február 14-én alpolgármester asszonnyal a Fővárosi 

Önkormányzatnál Tarlós úr vendégei voltunk a BKV-val 

kapcsolatban; 

 február 17-én Busó Járás a Kalász Suliban; 

 február 18-án Ilk község javára koncertet szerveztek a Szentkereszt 

Felmagasztalás Plébániában; 

 február 19-én a Sváb kitelepítésének évfordulójáról emlékeztünk 

meg; 

 február 22-én a kistérségi társuláson vettünk részt; 

 tájékoztatom Önöket, hogy a régi orvosi rendelő bontása 

elkezdődött; 

 átköltöztek az orvosok, mind a két intézménybe; 

 kátyúk felmérése folyamatos, rendbetételük, a jó idő megérkeztével, 

elkezdődik; 

 a NIF-fel a kapcsolatot Homor István tartja, a beérkezett pályázatok 

feldolgozás alatt vannak. 
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A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak felett 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítására 
34/2012.(II.23.) előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (1.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a határozati-, ill. a 
rendeletalkotási javaslatot. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
határozati- és utána a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

37/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló törvény 9.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat vagyongazdálkodásának közép- és hosszú távú 
tervét készítse el és terjessze a képviselő-testület májusi rendes 
ülésére. 
 
Határidő:  májusi rendes ülés 
Felelős:  polgármester 

 
A Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

6/2012.(II.27.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2012. (II.27.) 
rendeletet. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. Javaslat szociális rendelet módosítására 
35/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (2.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a rendeletalkotási 
javaslatot. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra 
javasolták. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

7/2012.(II.27.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a 7/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletét 
Budakalász Nagyközség Önkormányzatának a szociális 
ellátásokról szóló 2/2002.(II.11.) számú rendeletének 
módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
 

3. I. Beszámoló a temető üzemeltetés körében 2011. évben végzett 
tevékenységről 
II. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló temetőkre, és a 
temetkezési tevékenységre vonatkozó rendelet módosítására 
27/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (3.sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a határozati-, ill. a 
rendeletalkotási javaslatot. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és 
elfogadásra javasolták. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat.  
 
Tolonics István képviselő: A Népjóléti Bizottsági ülésen megbeszéltük, 
hogy nagyobb gondot fordít a zöldterületek kaszálására, rendbe rakására. 
Elhangzott még kiegészítésképp, hogy a szerződése megszűnt Szentendrén 
ezáltal konkrét ígéretet tett arra, hogy több ideje lesz Budakalásznak.  
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Rogán László polgármester: Szentistvántelepen a ravatalozó mellett fog 
kialakítani egy irodát. Ha már az irodája ott van, akkor már látni fogja 
azokat a problémákat, amiket a lakosság lát. 
 
 
Kérdezem, hogy más hozzászólás van-e? (Nincs hozzászólás.) Felolvasom 
a határozati- és a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk. (Szavazás.) 
 

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

38/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oleandro 2000. Kft. beszámolóját a temető üzemeltetés 
körében 2011. évben végzett tevékenységről elfogadja. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

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

8/2012.(II.23.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a 8/2012. (II.27.) rendeletét az Önkormányzat 
tulajdonában álló temetőkre, és a temetkezési tevékenységre 
vonatkozó szabályokról szóló 20/2000.(VI.30.) sz. Kpvt. 
rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására 
22/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (3.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a határozati javaslatokat. 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
határozati javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
39/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 1 fő beruházási osztályvezető 
álláshelyét 2012. január 1. napjától megszünteti. A 
beterjesztett 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet ezt az 
álláshelyet már nem tartalmazza.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal Közösségi Kapcsolatok Irodájából a 
jogszabályi változások miatt 13 fő kommunális ellátói 
létszámot átteszi az önkormányzat költségvetési szervhez nem 
rendelt egyéb szakfeladataira 2012. január 1-jétől.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2012.(II.28.) 
határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 443/2009. (IX.28.) 
Kt. határozatot 2012. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja, és 
egyidejűleg a 342/2011.(X.27.) számú Kt. határozatot visszavonja. 
 
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal SZMSZ 3.1. működési 
szabályok fejezetének helyébe az alábbi kerül: 
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MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
3.1. 

 
A Hivatal belső szervezeti egységei, engedélyezett létszáma és a 

szervezeti egységek tevékenysége 
 
 

A. Közösségi Kapcsolatok Irodája  
 
Engedélyezett összlétszám: 11 fő (ebből Oktatási-, Kulturális- és Sport 
Osztály létszáma: 3 fő) 
 
Feladatok:  - Az Iroda működésének koordinációja, vezetése 

 - Az Önkormányzat gazdasági társaságaival való 
kapcsolattartás  
 - Képviselőkkel való kapcsolattartás  
- pályázatfigyelés, pályázatírás, 
 - Szerződések ellenőrzése, jogi véleményadás,  
 - Helyi Építési Szabályzattal összefüggő feladatok 
koordinációja 
- Tervtanács titkári feladatainak ellátása  
- Közterület-felügyelet (Városrendészet) működtetése, 
- Kapcsolattartás a rendőrséggel, 
- Kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok koordinálása- 
-  Közterületek rendjének biztosítása  
- Vérvételi szolgáltatásban történő szállítási feladatok ellátása  
- Külterületek rendjének biztosítása  
- Kóbor állatok befogásának szervezése  
- OKSB működésének biztosítása  
- Közoktatási, közművelődési, sport ügyek, 
- civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok,   
- városi pályázatok koordinálása,   
- díjak, díjazások előkészítése,  
- közoktatási intézmények koordinálása  
- sportügyek  
- városi  tömegsport rendezvények szervezése  
- rendezvényszervezéssel kapcsolatos ügyintézések  
- sportegyesületekkel kapcsolattartás  
- sportlétesítmények nyilvántartása  
- turisztikai ügyek  
- esetenként jogi vélemény adása 
 - A  közterületek,  temetők rendjének, a köztisztaságnak 
ellenőrzése   - A  közúti  közlekedés állapotának ellenőrzése  
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 - Az érvényben lévő helyi rendeletek betartásának ellenőrzése 
- Az időjárás okozta károk, a vagyont, vagy életet veszélyeztető  
jelenségek jelentése 
- Önkormányzati beruházások építészeti véleményezése  
- Tervtanács vezetése  
- Építészeti szakkérdésekben vélemény adása  
 

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

- az oktatási, közművelődési intézmények és a bölcsőde 
működési feltételeinek biztosítása, szakmai munkájuk segítése, 
a törvényességi felügyelet megszervezése, 
- a város sportéletének, szabadidő- és versenysport szakmai 
irányítása, sportrendezvények szervezése, iskolai és felnőtt 
sportegyesületek működésének összehangolása, létesítmények 
fenntartásának támogatása. A település turisztikai 
koncepciójának kidolgozása és végrehajtása. 
- a civil szervezetekkel egyházakkal, és egyesületekkel 
összefüggő önkormányzati feladatok ügyintézése, 
- közreműködik a városi tömegkommunikáció és média hálózat 
működésével összefüggő önkormányzati feladatok ellátásában. 
- közreműködik az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 
ápolásában, 
- szervezi a városi díjak és más, az OKSB döntési körébe 
tartozó kitüntetések adományozását,  
- kezeli az önkormányzat által meghirdetett, az OKSB döntési 
körébe  tartozó pályázatok ügyvitelét,  
- elkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 
-a működési körébe tartozó feladatokról, jogszabályban  
meghatározott statisztikai adatszolgáltatást végez, azokról  
nyilvántartást vezet. 

 
 
B. Szervezési- és Képviselőtestületi Iroda  

 
Engedélyezett összlétszám: 6,5 fő 
Feladatok:   - képviselő-testületi ülések előkészítése  

 - szerződések ellenjegyzése, jogi véleményadás 
 - közbeszerzési eljárásokban közreműködés  
 -képviselő-testületi ülések jogi előkészítése, előterjesztések 
törvényességi vizsgálata, jegyzőkönyvek ellenőrzése 
 - szerződések ellenőrzése 
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 - törvényességi vizsgálatok végzése önkormányzati ügyekben 
 - népszavazással,választással kapcsolatos jogi feladatok 
 -kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal, munkájuk 
segítése, felügyelete 
 - személyi és munkaügyek, humánerőforrás gazdálkodás 
 - a jegyző és polgármester munkájának segítése, 
adminisztratív feladatok végzése 
 - bizottsági és testületi meghívók összeállítása, koordinálása 
- szabálysértési ügyintézés 
 - bizottsági és testületi anyagok elektronikus továbbítása 
 - rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések, 
határozatok, jegyzőkönyvek nyilvántartása 
 - testületi ülések technikai előkészítése 
 - a beérkezett központi elektronikus levelek továbbítása 
 - bizottsági és testületi jegyzőkönyvek készítése és megküldése 
a kormányhivatal részére. 
- informatikai rendszer működtetése 
- kapcsolattartás az önkormányzat ügyvédjével, esetenként a 
könyvvizsgálóval 
- szabálysértési ügyek intézése 
- gondnoksági feladatok a Polgármesteri Hivatalban, 
- takarítási feladatok 

 
 
C. Gazdasági Iroda 
Engedélyezett összlétszám: 14,5 fő 
 
C.1. Pénzügyi osztály 
Engedélyezett létszám: 8 fő 
Feladatok:   - bevételek analitikus nyilvántartása 

 - fizetési felszólítások kiküldése 
 - helyiségek és lakások bérleti- és közüzemi díjainak 

kiszámlázása 
 - bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézés 
 - banki átutalásokkal kapcsolatos ügyintézés 
 - főkönyvi könyvelés 
 - tárgyi eszköz- nyilvántartás 
 - állami hozzájárulások 
 - költségvetési rendelet, beszámolók előkészítése 
 - pályázatok előkészítése, elszámolások elkészítése, 
törzskönyvi nyilvántartás 
 - házipénztár kezelése 
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- kapcsolattartás a Magyar Állam Kincstárral és egyéb 
szakmai szervezetekkel 
- kapcsolattartás a kistérségi belső ellenőrrel 

 
C. 2. Adó- és Vagyonhasznosítási osztály  
Engedélyezett létszám: 6,5 fő 
Feladatok:   - az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás 

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

kivéve a műszaki problémákat érintő, karbantartási, 
felújítási ügyek 

 - lakáskérelmek nyilvántartása 
- birtokvédelem 
 - közadók módjára behajtható tartozások ügyintézése - 

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

 
 
D. Városfejlesztési Iroda 
Engedélyezett összlétszám: 9 fő 
Feladatok:   - elvi építési engedély 

 - építési engedély (építési vagy továbbépítési, módosított 
építési engedély ) bejelentés tudomásul vétele 

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

tudomásul vétele 
 - fennmaradási engedély (végleges, meghatározott időre 

szóló, visszavonásig érvényes) fennmaradási és 
továbbépítési engedély 

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

E. Igazgatási Iroda 
Engedélyezett összlétszám: 8 fő 
Feladatok:   - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása  

 - közgyógyellátási igazolvány  
 - lakásfenntartási támogatás  
 - súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményei 
 - időskorúak járadéka.  
 - temetési segély  
 - aktívkorúak ellátása  
 - lakossági kamatmentes kölcsön  
 - lakossági kamatmentes kölcsön visszafizetésével, jelzálog 

törléssel kapcsolatos ügyintézés  
 - lakásépítési kedvezmény vagy kiegészítő kamattámogatás 

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

anyakönyvezése  
 - lakcímrendezés  
 - népesség-nyilvántartás  
 - névváltoztatási ügyek  
 - születés anyakönyvezése 
 - működési engedély  
 - hirdetmények kifüggesztése  
 - magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, 
- a temető üzemeltetővel kapcsolatos szerződéskötés és 
kapcsolattartás 
- a házi- és fogorvosokkal kapcsolatos szerződéskötés és 
kapcsolattartás 
- minden olyan szakmai ügy, amely a védőnőkkel, orvosokkal 
való feladatellátással kapcsolatos 

 
 
 

Felelős:  dr. Molnár Éva jegyző 
Határidő:  azonnal 
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Záradék: 
 
A határozat 2012. február 28. napján kihirdetésre került. 
 
dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 

5. Javaslat az M0-szerződés soron következő tárgyidőszaka 
műszaki tartalmának meghatározására 
33/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (5.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden az előterjesztésben 
foglaltakat. A pénzügyi bizottság módosító indítványát befogadtam, ezért 
erről külön nem szavazunk. Felolvasom a módosító javaslatot. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ez egy nagyon fontos határozat, kérem, 
részletesebben tájékoztasson minket és a TV nézőket erről. Köszönöm. 
 
Homor István: Bővebb tájékoztatást ad a fejlesztési tervekről. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A módosításról tud a NIF? 
 
Rogán László polgármester: Igen, tud róla. 
 
Homor István: Az önkormányzat, amit összeállított programtervezetet, azt 
elküldte a NIF-nek. A NIF ezt követően megpróbálja beárazni, megnézi, 
hogy anyagilag bele fér-e abba a keretösszegbe, amiről itt beszélünk, ezt 
követően a misztériumhoz elküldi jóváhagyásra. A minisztérium még ezt a 
kérdést olyan mélységben nem tárgyalta, hogy itt ki merjük jelenteni, hogy 
befogadta. 
 
Kaltner Károly képviselő: Ez a 3-as csomag, amit beadtunk, ez 
kiegészítése az 1-es és a 2-esnek, amik ott nem épültek meg, kimaradtak 
csatornarészek, járdarészek, ezt karolja fel ez a kiegészítés. 
 
Rogán László polgármester: Kérdezem, hogy más hozzászólás van-e? 
(Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012.(II.23.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a 2012. szeptember 30. – 2014. szeptember 30. 
közötti tárgyidőszakra az M0-szerződésből eredő, a környezeti 
terhelést és ártalmakat csökkenteni hivatott, 500 millió Ft + 
ÁFA összértékben elvégzendő beruházások körét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
1. a) Kőbányai illetve a Klisovác utcát összekötő 
egyirányú autós forgalmat, ill. egyik oldalon gyalogos és 
kerékpár forgalmat biztosító híd létesítése. 
b)  Klisovác utca – Erdőhát utcai csomópont átépítése a 
megépített híd függvényében. 
c)  Klisovác utcai orvosi rendelő körzetében, illetve a 
Kőbányai úton parkolóhelyek kialakítása.  
d) Útburkolat szélesítése Budai úton a bölcsődéig a Klisovác 
utcába „balra” kanyarodó sáv meghosszabbítása érdekében 
(amely tétel kapcsolódik a József Attila utcai projekthez) 
e)  Bölcsőde előtti parkoló kialakítása. Jelzőlámpa 
szükségességének, illetve a csapadékvíz-elvezetési rendszer 
vizsgálata. 
2. a) A Damjanich utca Szalonka utca – Fürj utca közötti 
szakaszán árokrendezés, csapadékvíz-elvezetési rendszer 
kiépítése és a meglévő rendszerhez való igazítása, 
b)  Szalagkorlát esetleges elhelyezésének vizsgálata. 
3. Budakalász-Lenfonó HÉV átjáró és a megépülő József 
Attila u. - Szentendrei u. körforgalmi csomópont közötti 
részen járda felújítás (viacolorral); zárt rendszerű csapadékvíz-
elvezés kiépítése és meglévő rendszerhez való csatlakoztatása; 
Csodabogár Bölcsőde előtt parkolóhelyek kialakítása. 
4. a) József Attila úton, az út jobb oldali részén járda 
felújítása viacolor burkolattal (szükség szerint szakaszos 
felújítás), 
b)  a Budai úton /Felsővár utcától Budakalász határáig / 
járda felújítása, (szükség szerint szakaszos felújítás) és 
csapadékvíz-elvezési problémák megoldása/megoldásának 
vizsgálata, 
c)  József Attila út bal oldali részén járda kiépítésével  a ~ 
0+100-0+200 kmsz közötti szakaszon megépülő párhuzamos 
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parkolósáv és József A. u. 62/1- 62/2 számú épületek előtti 
járda összekötése. 
5. Sport utca rendezése (Vasútsori HÉV átjárótól a Tanító 
és Sport utca kereszteződéséig): járdaszélesítés, járdaépítés, 
útszélesítés, csapadékvíz-elvezetés, parkoló kialakítása. 
6. Felsővár, Budai út találkozásánál hordalékfogó, ill. 
keresztcsatorna kialakítása. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megjelölt 
fejlesztési ütemtervet a kivitelezést finanszírozó Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és NIF Zrt. részére továbbítsa, folyamatosan ellenőrizze az 
elvégzendő feladatok teljesítését a szerződéses partnerek részéről és 
valamennyi körülményről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

6. Javaslat a kistérségi (DPÖTKT) közoktatási szakszolgálati 
feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás 
aláírására 
24/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (6.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a határozati javaslatot. Az 
előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
43/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulás 2012. évi közoktatási szakszolgálati feladatellátására 
vonatkozó - a határozat mellékletét képező - együttműködési 
megállapodást megköti, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:   polgármester 
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7. Javaslat az Evangéliumi Közösség (Budakalász, Budai út 55.) 

névhasználati kérelmének elbírálására 
26/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (7.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a határozati javaslatot. Az 
előterjesztést a Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

44/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Budakalászon működő Evangéliumi Közösség 
„budakalászi” név használatához, a közösség „Budakalászi 
Evangéliumi Közösség” néven történő bejegyzéséhez.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
8. Javaslat a lakáshoz juttatandók névjegyzékének jóváhagyására 

28/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (8.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a határozati javaslatokat. 
Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 2012. évben aktualizált, a határozat mellékletét 
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képező, szociális rászorultság alapján összeállított, lakáshoz 
juttatandók névjegyzékét. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 

9. Tájékoztató a Budakalász Város Önkormányzat által 2011. évben 
nyújtott pályázati és a helyi egyházközösségeknek, valamint a 
sportegyesületeknek nyújtott támogatások felhasználásának 
elszámolásáról 
23/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (9.sz. melléklet) 

Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a határozati javaslatot. Az 
előterjesztés tájékoztató jellegű az önkormányzat a 2011. évben pályázati, 
ill. közvetlenül a költségvetési rendeletében nyújtott támogatások 
felhasználásának elszámolásáról szólnak. A bizottságok megtárgyalták és 
elfogadásra javasolták. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. 
évben nyújtott önkormányzati pályázati támogatások 
felhasználásának elszámolásáról, valamint a helyi 
egyházközösségeknek és sportegyesületeknek nyújtott 
önkormányzati támogatások felhasználásának elszámolásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

10. Javaslat a 2012. január hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi 
tájékoztató elfogadására. 
36/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (10.sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a határozati javaslatot. Az 
előterjesztés a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

(Nyílt napirendi pont vége 18 óra 52 perc) 
 
 

Napirend utáni felszólalások: 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Három dologban szeretnék szólni. Az egyik a 
testületi és a bizottsági ülések kiszámíthatatlansága miatt. Ma fél 5-kor 
kezdtünk hivatalosan, egy hónappal ezelőtt 6 órakor, legyen ennek valami 
rendszere hosszú távon. Tegnap du. 5-kor tudtam meg, hogy 15 órakor 
rendkívüli bizottsági ülésen kell részt vennem, nem biztos, hogy el tudok 
jönni, pedig fontos előterjesztésekről kell dönteni. Érdemben nem tudunk 
felkészülni.  
A második zárt ülés keretében tárgyaltunk egy kötbérrel kapcsolatos 
előterjesztést, nagyon helyesen az önkormányzat akár még perel is, ha 
anyagi érdekei így szolgálják. Ezt a fajta következetességet szeretném látni 
más területeken is. Engem zavar, hogy van egy 20 mFt-os 
médiaszerződésünk, ahol elég sok helyen egyértelmű volt a szabálytalan 
teljesítés. Úgy gondolom, hogy jó lenne, ha egyenlő mércével mérnénk 
ezeket a kérdéseket.  
A harmadik kapcsolódik a mai napirendi ponthoz, Homor úr említette, 
hogy mostanában zajlik a pályázatok felbontása. Én szomorúan vettem, 
hogy eltűnt a József A. utca melletti bokorsor. Emlékszem, hogy volt a 
NIF-fel egy egyeztetés, ha befejeződnek a munkák, akkor ezek 
visszakerülnek. Ez a kis vályú ezt a nagyságrendű növényzetet nem fogja 
megtartani. Van erről valami hír az új vállalkozóval kapcsolatban? 
 
Rogán László polgármester: Van, a NIF azt szerette volna, hogy az 
önkormányzat vegye át tőle. Jelöljük ki, hogy milyen bokrot szeretnénk. 
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Mondtuk, hogy nem. Ennek vannak garanciális időtartamai, a NIF dolga. A 
sövények nem voltak homogén rendszerben, több baleset volt, mert nem 
látott ki a sövénytől. Úgy gondolom, hogy a porfogáson túl voltak baleseti 
források is. A zöld növények visszaültetése benne van a kiírásban, a 
kivitelezőnek kötelessége megteremteni. 
Média kapcsán, most van egy jól működő – ez az én véleményem - újság, 
TV. Sokkal jobban a lakossági tájékoztatást véleményeim szerint 
szolgálják.  
Az időpontok tekintetében kérem Jegyző asszonyt, hogy mindenkit hívjunk 
fel, hogy melyik az az optimális időpont, ami megfelelő. 
 
dr. Hantos István képviselő: 

- Sólyom utcában a patakmélyítési program nem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket, továbbra is áll a pincékben a víz. Kérem, 
hogy radikálisan járjanak ennek utána, hogy ez az állapot 
megszűnjön. A lakók saját maguk nem tudják ezt kivédeni, 
önkormányzati hozzájárulást igényel, 16 házról tudok. Kérem és 
kérik az ott lakók, hogy ezzel tavasszal kezdjünk valamit; 

- Cseresznyés u., Gerinc u. sarka, olyan mennyiségű hordalék jön 
össze, hogy már nem tudnak vele mit kezdeni. Kérnénk a segítséget, 
hogy esetleg a közmunkások lapátolják el és hordják el onnan a 
hordalékot.  

- Gerinc u. azt ígérte polgármester úr, hogy visszakapjuk a térképet, 
szeretnénk ezt visszakapni; 

- nagyon sok fiatal van a környéken, sok kisgyermekes szülő, 
kérdezik, hogy van-e olyan önkormányzati telek, ahol egy játszóteret 
ki lehetne alakítani? 

- csatlakoznék Nógrádi úr szavaihoz az ülésekkel kapcsolatban, ezt én 
nem ismételném meg. A TV felvételének a hangja nagyon halk, nem 
csak az, hogy nem beszélünk bele a mikrofonba, hanem van egy 
visszhangja a hangunknak; 

- ha lemegy a szavazás, mindenki felnéz a táblára, hogy mi lett a 
szavazás. Hiányzik az, hogy a lakosság is lássa, hogy milyen 
arányban szavaztunk. Még egy kamera kellene, hogy láthassa a 
lakosság, hogy a képviselőjük mire szavaz; 

- sokan hiányolják, hogy nem jut el az információ a lakossághoz, 
röviden foglalják össze a napirendi pontoknál, hogy mit döntött a 
bizottság, milyen szempontokat mérlegeltek; 

- csatorna ügyben, Gerinc utca, van-e valamilyen fejlemény? 
- hátsó rész, amit titkos útnak hívunk, a Kálvária lépcső, kiégett a 

lámpa, kérik ennek cseréjét. 
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Rogán László polgármester: A lámpa cserét jelezni fogjuk. Annak örülök, 
hogy a képviselő-testület szakított azzal, hogy 8-10 órás nonstop testületi 
ülések hagyományával, ami Budakalászt jellemezte. Bízom benne, hogy 
nem térünk vissza a régi stílushoz sem. Más nagyobb önkormányzatoknál 
30 napirendi pont 20-30 perc alatt megy le. Olyan szavakat, szó 
fordulatokat használunk, amit 30 percben mondok el, akkor sem fogják 
megérteni a lakosok. Azért mert nincsenek minden információ birtokában. 
Igyekszem megfogadni, amit kértél, kérem majd a bizottság vezetőit, hogy 
egy pár percben foglalják össze. A testületi ülésen már csak szavazás 
folyik, ugyan úgy, mint a parlamentben. Rendeletalkotásnál szerintem 
felesleges órákat szánni rá. 
 
dr. Hantos István képviselő: Olyan, ami mérlegelésen alapul, érdekelhet 
mást is, annál kérnénk egy összefoglalót. 
 
Kaltner Károly képviselő: Engem is megkérdeznek, hogy hogy zajlanak a 
bizottsági ülések. A nyílt ülések nyíltak, ha bárkit érdekel, hogy milyen vita 
folyamán alakulnak ki a döntések, szívesen várok mindenkit a bizottsági 
ülésen. Ha van erre igény, akkor a Faluházban lenne a bizottsági ülés. 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A Kálvária feltárási munkálatai 
elkezdődtek. Szeretnénk, a régészeti feltárás és egy emlékpark 
kialakításánál túlmenően, olyan közösségi területet létrehozni, amit a város 
mindennapi életében tudnánk használni. Vizsgáljuk, hogy a terület szélén 
egy játszótér kialakításra kerüljön.  
 
Németh Antal képviselő: A Budai úti lakosok kerestek meg, azzal a 
problémával, hogy a súlykorlátozási tábláknak semmilyen érdemi 
befolyásoltsága nincs. Vannak olyan hírek, hogy a közlekedési 
államtitkárság készíttetett egy független szakértői vizsgálatot, amelyek 
megállapították, hogy nincs olyan nagy terhelés Budakalászon a híd 
megnyitásával, mint amit előzetesen prognosztizáltak. A Budai úti házak 
ezt a nagy terhelést nehezek viselik. Van annak alapja, hogy az elkerülő út 
nem indokolt? 
 
Rogán László polgármester: Igen van, de nem láttuk. Az az információ 
jutott el hozzánk minisztériumi szintekről, hogy Budakalászon a 
forgalomnövekedés nem indokolja azokat a beruházásokat, amiket most is 
megszavaztunk. Kezdeményeztünk, Németh Lászlóné miniszter asszonynál 
egy megbeszélést az elkerülő útról, nekünk is vannak adataink, amit 
alátámasztják, hogy szükség van az elkerülő útra.  
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Csatorna ügyben megtettük azokat a lépéseket, az új közmű törvény 
kapcsán, szeretnénk létrehozni a munkabizottságot, ami felgyorsíthatja 
azokat az eseményeket, hogy eredményesen tudjunk lépni. 
 
Balogh Csaba képviselő: Beadványt készítettem a hivatal számára, egy 
kérésem volt, a Béke sétányba egy tábla kihelyezését javasoltam. De nem 
tudom, hogy mi történt ezzel a felvetésemmel. A hivatal illetékesei nem 
jeleznek vissza. Kérem, ha történik valami, akkor legyen ennek 
visszajelzése. 
 
Rogán László polgármester: A tábla megrendelésre került. 
Átmeneti gazdálkodás kereteit éljük, nincs még költségvetésünk, amíg nem 
szavazott keretet a testület, addig nem tudunk segíteni. A lakások 
felújítására március vége után tud érdemben válaszolni.  
 
Orosz György irodavezető: Nem a tulajdonos feladata, ha kitörik az ajtó 
ablaka. 
 
Rogán László polgármester: Nem mindig éri el a célját a jó szándék. 
 
Balogh Csaba képviselő: Nem az a feladatom, hogy levonjam a 
konzekvenciát, kértek, én továbbítom a kérést. 
 
Rogán László polgármester: A nyílt ülés végére érkeztünk, köszönjük a 
lakosság megtisztelő figyelmét, a testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

(Nyílt ülés befejezése: 19 óra 23 perc) 
 
 

k.m.f. 
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