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 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  4/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

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

rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

29/2012(II.23.) Kt. határozat 
Kábel TV Kft. üzletrészének értékesítéséből származó bevétel 
fejlesztési tartalékba helyezéséről. 

3/2012(II.27.) Önk. rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 10/2011.(III.7.) sz. költségvetési rendeletének 
módosítása. 

4/2012(II.27.) Önk. rendelet 
Költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó mérlegek és 
egyéb kimutatásokról szóló rendelet módosításáról 

5/2012.(II.27.) Önk. rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete a hatósági csatornadíj 
megállapításáról. 

30/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Kós K. ÁMK intézményegysége és a Kalász AMI 2012. augusztus 1. 
napjának átszervezése a Kalász Suli Ált. Iskolába. 

31/2012.(II.23.) Kt. határozat 
Munkacsoport létrehozása. 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  4/2012. Kt. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

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

megtartott,rendkívüli, 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 

Balsai Judit pü. osztályvezető 

dr. Udvarhelyi István köz. kapcs. irodavezető 

Villám Zsuzsa okt., kult, sport osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Szendi Erika 



 
3 

Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének 4. sz. módosítására  

38 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat költségvetési és 

zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó mérlegek és egyéb 

kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról 

szóló 32./2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 

39 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat a hatósági csatornadíj megállapításáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

40 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő:  Kroó József  ügyvezető, Budakalászi Közmű 

Üzemeltető Kft 

 

4. Javaslat intézmények átszervezésére 

42 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

 

Zárt napirendi pontok: 

 

5. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtetői feladatainak 
ellátására szóló pályázat kiírására és az ezzel kapcsolatos döntések 
meghozatalára  
37 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 
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Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  dr. Udvarhelyi István Kaláz Kft ügyvezetője  

 

6. Tájékoztató a Bridge Kft.-vel folyó per állásáról és felperesi 

álláspont kialakításáról   

41 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 

Tárgyalja:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 35 perc) 

 

Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület 

tagjait és a minket figyelő budakalászi polgárokat. A mai rendkívüli 

képviselő-testületi ülést megnyitom. A mai napra kiküldött napirendi 

pontokba, 4 nyílt és 2 zártat terjesztettünk elő. Kérdezem, hogy van-e 

valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban hozzászólni valója. Kérem, 

szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  

Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 11 igen 

egyhangúlag a napirendi pontokat megszavazta.  

 

 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének 4. sz. módosítására 
38 /2012.(II.23.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva (1.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a rendelet-tervezetet, 
valamint a kiegészítést az előterjesztéshez. Az előterjesztést a pénzügyi 
bizottság megtárgyalta, van egy kiegészítés a napirendi ponthoz, ezzel 
együtt a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
rendeletalkotási javaslatot és utána a kiegészítést. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk. (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi módosító 
rendeletet fogadta el: 
 

3/2012.(II.27.) Önk. rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 10/2011.(III.7.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 3/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
Kiegészítés elfogadása. Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs 
hozzászólás.) Felolvasom a határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, 
szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

29/2012(II.23.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés 4. sz. módosítása során a Kábel TV Kft üzletrészének 
értékesítéséből származó 238.500 eFt-ot nem forgatási célú 
értékpapír vásárlásként előirányzatosítja, hanem fejlesztési 
tartalékba helyezi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 

2. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat költségvetési és 
zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó mérlegek és egyéb 
kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról 
szóló 32/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására. 
39/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva. (2.sz.melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a rendelet-tervezetet. Az 
előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavalattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

4/2012.(II.27.) Önk. rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 
rendeleteihez kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező 
formájának és tartalmának meghatározásáról szóló 32./2008. 
(VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
4/2012.(II.27 önkormányzati rendeletét. 
 

A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 

3. Javaslat a hatósági csatornadíj megállításáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 
40/2012.(II.23.sz. előterjesztés 
Írásos anyag csatolva (3.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Ismerteti röviden a rendelet-tervezetet. A 
bizottság módosító indítványt terjesztett be, amit én most befogadok. 4,1 % 
emelésre tett javaslatot a lakosság és a költségvetési szervek esetében. A 
többi viszonylatában viszont, az eredeti előterjesztést támogatja a bizottság. 
Szám szerint ez a 4,1 % emelés 438 Ft+áfa emelést határoz meg. 
Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétele. (Nincs 
hozzászólás.) Felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. (Felolvassa.) 
Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem 
szavazattal alábbi rendeletet alkotta: 
 

5/2012.(II.27.) Kt. rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2012.(II.27) önkormányzati rendelete a hatósági csatornadíj 
megállapításáról szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletét. 
 

A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 

 
4. Javaslat intézmények átszervezésére 

42/2012.(II.23.) sz. előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (4.sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Ismerteti röviden az előterjesztést.  
Egy dolgot szeretnék elmondani a budakalászi lakosoknak itt a TV 
keresztül. Az a legfőbb célunk, hogy továbbra is megtartsuk magas fokon a 
zeneoktatást. Mire gondolok. Többen elmondták, hogy hagyjuk a 
zeneiskolát ott ahol van. Az állam ezt a jól működő zeneiskolát valószínű 
nem fogja bántani, és a későbbiekben is, mint állami tulajdont fenntartva, 
zeneiskolaként fogja működtetni. Erre garanciát az állam nem vállal, ezért 
ennek a folyamodványát nem tudjuk előre. Egy dolgot viszont tudunk, ha 
az önkormányzat meg hoz egy döntést, elindít egy folyamatot, ami azt 
jelenti, hogy esetlegesen a Budai út 54. sz. alatt levő Kalász Suli Ált. 
Iskolában, tagintézményként tudna a zeneiskola továbbra is működni, 
akkor a képviselő-testület, garanciát tud vállalni, hogy fenntartja.  
Felmerült a kérdés, hogy az állam, vagy az önkormányzat jobb gazda. 
Véleményünk szerint az önkormányzat itt van a helyszínen, ha valamilyen 
kötelezettséget vállal, az a személy – képviselő, vagy polgármester – 
mindig megtalálható itt a településen. Az állami hivatalnokok elég messze 
vannak Budakalásztól, nem ismerik annyira a helyzetet, mint mi. Úgy 
gondoljuk, többen képviselők, hogy a Budakalászon dolgozó 
zenepedagógusoknak a munkahelye akkor van nagyobb biztonságban, ha 
az önkormányzat ezt a lépését megteszi, és elindul azon az úton, hogy az 
intézmény megtartása mellett tör pálcát. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása.  
 
Balogh Csaba képviselő: Szeretném azt kérdezni, hogy ha a magyar állam 
nem fogadja el a döntésünket, akkor az önkormányzatnak milyen 
lehetőségei merülhetnek fel. 
Mi lenne a garancia arra, hogy az épület megmaradhasson budakalászi 
tulajdonban? Milyen módon tudnánk megvédeni az ingatlant a 
későbbiekben se kerüljön ki Budakalász tulajdonából. 
 
Rogán László polgármester: Ha az állam meghoz bizonyos törvényeket, 
akkor mi is tudunk ezekre válaszolni. Mivel most jelen pillanatban a 
mostani törvény alapján fel vannak sorolva azok a nevelési formák, amit az 
állam saját hatáskörébe von. Az épület tekintetében, ha más hasznosítja az 
épületet, akkor az állam nem hiszem, hogy a mostani szabályozás alapján 
bármilyen igényt tarthatna rá, nincs erről most szó. A bizottság nem hiába 
hozta létre azt a munkacsoportot, aki ezen még jobban dolgozva meg fog 
tenni mindent, hogy a jogszabályok teljesen értelmezhetőek legyenek 
mindenki számára. Az önkormányzat elhatározta azt, hogy fejleszti a 
Lenfonó területét, de azt is elhatározta, hogy a Faluházat és Könyvtárat egy 
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tagban megtartja. Úgy gondolom, hogy amíg ez az önkormányzat regnál, 
nem hiszem, hogy a véleményét cserélgetni fogja. 
 
Felolvasom az alaphatározati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

30/2012(II.23.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
figyelemmel a felelősségteljes gazdálkodás követelményeire, 
valamint a 2013. január 1-jétől a köznevelési intézmények 
fenntartásában beálló változásokra, az alábbi döntést hozza: 
A Kós Károly Általános Művelődési Központ (Budakalász, 
Szentendrei út 9) intézményegységét, a Kalász Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt (Budakalász, Szentendrei út 9/a) 
2012. augusztus 1. napjával a Kalász Suli Általános Iskola 
intézményébe átszervezve, közös igazgatású intézményként 
működteti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88.§.(6) és a 
102.§.(3)-(4) bekezdésében foglalt, intézmény átszervezéshez 
szükséges eljárást indítsa meg. Az intézmények átszervezésére 
vonatkozó fenntartói döntést a Képviselő-testület 2012. május 
31-ig meghozza.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
Nógrádi Zoltán képviselő társam egy javaslattal élt, amit szeretnék most 
felolvasni. Felolvassa a határozati javaslatot. (Felolvassa.)  
 
Rogán László polgármester: Kérdezem, hogy van-e más javaslat a 
munkacsoporttal kapcsolatban. (Nincs más javaslat.) Kérem, szavazzunk. 
(Szavazás.)  
 
A Képviselő-testület 10 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi módosító 
határozatot hozta: 
 

31/2012(II.23.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
munkacsoportot hoz létre a nemzeti vagyonról, a helyi 
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önkormányzatokról, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényhez kapcsolódó önkormányzati stratégia kialakítására.  
A munkacsoport tagjai: Ercsényi Tiborné, dr. Hantos István, 
Major Ede, Nógrádi Zoltán, Pártai Lucia, vezetője: Nógrádi 
Zoltán 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
(A rendkívüli testületi ülés zárt ülésként folytatódik 18:00 óra) 

 
k.m.f. 

 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  
Szendi Erika 


