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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  6/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

a Képviselő-testület 2012. március 29-én 18:00 órakor megtartott 

rendes nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

67/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terv 

68/2012.(III.29.) Kt. határozat 
HÉSZ „Vt-1” övezetre vonatkozó módosítása 

69/2012.(III.29.) Kt. határozat 
HÉSZ módosítás 

70/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi 
költségvetésének jóváhagyása 

71/2012.(III.29.) Kt. határozat  
Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi 
költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása 

72/2012.(IV.04.) Kt. határozat (Normatív határozat) 
Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

73/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Civil pályázat meghirdetése („Sportcélú támogatások”) 

74/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Civil pályázat meghirdetése („Civil Szervezetek támogatása”) 

75/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Civil pályázat meghirdetése („Nemzetiségi Önkormányzatok 
támogatása”) 

76/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Média pályázat módosítása 
77/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Média pályázat kiírása 

78/2012.(III.29.) Kt. határozat 
„Kalászi Média” pályázat értékelő munkacsoport felállítása 
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79/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői által felhalmozott 
tartozások behajtása 

80/2012.(IV.04.) Kt. határozat (Normatív határozat) 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló 

81/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Görkocsi Szolgáltató BT, Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület 
önkormányzati támogatás felhasználása 

82/2012.(III.29.) Kt. határozat 
2012. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségek 

83/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Nyilvános ülésen elfogadott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés 
elfogadása 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 6/2012 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 2012 március 29-én, (csütörtökön) 18:00 órakor 

megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Faluház, Klubszoba 

 

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 

 Nagy Zsolt aljegyző 

 dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi  

 Iroda vezetője 

 Orosz György gazdasági irodavezető 

Hegyvári János irodavezető 

dr. Udvarhelyi István irodavezető 

Villám Zsuzsanna osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 
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Nyílt napirendi pontok előtt: 

Polgármester beszámolója, a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, 

döntésekről. (szóbeli) 

Nyílt napirendi javaslatok: 

1. Javaslat a hatósági csatornadíj megállapításáról szóló önkormányzati 

rendeletek visszavonására  

51 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Kroó József a BKÜ ügyvezetője 

 

2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a 

külön szolgáltatások díjáról szóló rendelet módosítására 

55 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 

tervének elfogadására 

54 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló szerződés 

megújítására az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 

58 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

5. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárás megindítására  
56 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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6. Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2012. évi költségvetésének elfogadására 

 Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadására 

 Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2011. évi  tevékenységről szóló beszámolójának elfogadására 
50/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

7. Javaslat a 2012. évi önkormányzati pályázatok kiírására 

53 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

8. Javaslat média pályázat kiírására  

48 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat a lakbér- és közüzemi díjtartozások behajtási tervének 

elfogadására 57/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

10. Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 

59/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

11. Tájékoztató a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei 

ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesületnek 2011 évben nyújtott támogatások 

felhasználásának elszámolásáról 

47 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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12. Javaslat a 2012. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 

46 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

13. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

61 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság, 

   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pontok: 

 

14. Ápolási díj megszűntetése elleni fellebbezés (zárt ülésen tárgyalandó) 

49 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

15. Javaslat a városi díjak adományozását segítő előkészítő bizottság 

megválasztására (zárt ülésen tárgyalandó) 

52 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

   Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

16. Javaslat a 1571/8 hrsz-ú és a 3534/24 hrsz.-ú ingatlanrész cseréjére (zárt 

ülésen tárgyalható) 

60 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

17. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (zárt ülésen 

tárgyalandó) 

62 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság, 

   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Rogán László polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, a kedves 

televíziónézőket, a hivatal munkatársait. Mai rendes testületi ülésünket 

megnyitom. Megállapítom, hogy a testület 10 fővel határozatképes.  

A 4. napirendi pontot a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság javaslatára visszavonom. Továbbá az 1. napirendi pontot leveszem 

addig, míg elvi állásfoglalás nem érkezik meg az önkormányzathoz a csatornadíj 

megállapításával kapcsolatban. Ezt a két napirendi pontot visszavontam a mai 

testületi ülésről. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek módosító indítványa a napirendi 
pontokkal kapcsolatban.  
Kérem, szavazzunk. (Szavazás) Köszönöm. Megállapítom, hogy a napirendi 
pontokat a változtatással 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet.  
 
Elfogadott napirendi pontok: 

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a 

külön szolgáltatások díjáról szóló rendelet módosítására 

55 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 

tervének elfogadására 

54 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárás megindítására  
56 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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4. Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2012. évi költségvetésének elfogadására 

 Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadására 

 Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2011. évi  tevékenységről szóló beszámolójának elfogadására 
50/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat a 2012. évi önkormányzati pályázatok kiírására 

53 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

6. Javaslat média pályázat kiírására  

48 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

 Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a lakbér- és közüzemi díjtartozások behajtási tervének 

elfogadására 57/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

8. Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 

59/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

9. Tájékoztató a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei 

ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesületnek 2011 évben nyújtott támogatások 

felhasználásának elszámolásáról 

47 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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10. Javaslat a 2012. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 

46 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

11. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

61 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság,   

 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság, 

   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pontok: 

 

12. Ápolási díj megszűntetése elleni fellebbezés (zárt ülésen tárgyalandó) 

49 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

13. Javaslat a városi díjak adományozását segítő előkészítő bizottság 

megválasztására (zárt ülésen tárgyalandó) 

52 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 

   Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

14. Javaslat a 1571/8 hrsz-ú és a 3534/24 hrsz.-ú ingatlanrész cseréjére (zárt 

ülésen tárgyalható) 

60 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

15. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (zárt ülésen 

tárgyalandó) 

62 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság, 

   Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Polgármesteri beszámoló: 

- február 27-én TÖOSZ konferencia volt Szentendrén a járási rendszerről; 
- február 29-én Pilisborosjenő alpolgármestere járt a hivatalban, és a két 

település közötti kapcsolatról beszéltünk; 
- március 2-án Szigetmonostoron volt egy informális kistérségi társulási 

ülés; 
- március 5-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, ahol a költségvetést 

fogadtuk el; 
- március 7-én a Lupa Egyesület vezetője járt nálam; 
- március 8-án Völner Pál államtitkár úrnál jártunk, több a települést érintő 

kérdésről beszélgettünk; 
- március 19-én a Bridge Kft vezetője járt nálunk; 
- március 26-án Vogel Csaba, DMRV vezérigazgatója járt nálam; 
- március 27-én Óbuda TSz vezetőjénél jártam Tatár úrnál a hátsó tavak 

hasznosításáról tárgyaltunk; 
- József Attila utcában folynak az útépítési munkák, június 15-e a befejezési 

határidő; 
- az ovi-foci pálya műszaki átadása holnap lesz, ünnepélyes átadása április 

13-án; 
- kátyúk felmérése folyamatban; 
- elkészültek a rendelő engedélyes tervei, ennek alapján folynak az 

előkészítő munkálatok; 
- a képviselőtestület 5 mFt-ot különített el a Kálvárián az ásatások 

folytatására, de lehetőség nyílt pályázati pénz elérésére ennek 
tekintetében. 

 
NANPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

 
Nyílt napirendi pontok: 

 
1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a 

külön szolgáltatások díjáról szóló rendelet módosítására 
 55 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat.  
 



Oldal: 11 / 23 
 

Tolonics István: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta. Sajnos a 
lakbértartozásokból tetemes kintlévőség van. Pozitív, hogy az összege az elmúlt 
két évben nem változott.  
 
Rogán László polgármester: Közel 28 mFt a kintlévőség. Én szeretném, hogy 
Budakalászon senki ne maradjon fedél nélkül, ugyanakkor tudomásul kellene 
venni, hogy az önkormányzat ingatlanát használják, és ezért fizetni kell. Ezek az 
emberek nem a svájci frank alakulása miatt kerültek ilyen helyzetbe. 
 
Amennyiben nincs hozzászólás, felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a külön 
szolgáltatások díjáról szóló 13/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletét 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 

tervének elfogadására 
54 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Kérdés, hozzászólás 
nem volt. Ezt követően a Polgármester úr felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 
2012. évi közbeszerzési tervét. 
 
Határidő:  2012. március 31. 
Felelős:   polgármester 

3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárás megindítására  
56/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalásokat.  
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Nógrádi Zoltán képviselő: Én kezdeményeztem ezt a módosítást. Hegyvári 
úrtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy az óvoda is belefér az 5,5 m-es 
magasságba. Véleményem szerint semmi nem indokolja a 7,5 m-es magasság 
engedélyezését. Ne hagyjunk kiskapukat.  
 
Hegyvári János műszaki irodavezető: A főépítész véleménye szerint a 
kizárólag intézményi funkció létesítése esetében indokolt a 7,5 m. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem szavazattal, 
4 tartózkodás mellett az alábbi módosító határozati javaslatot e l v e t e t t e :  
 

68/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 
település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
17/2002. (X.18.) Kt. rendelet „Vt-1” övezetre vonatkozó módosítását, 
az alábbiak szerint  
1. A rendelet 63.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 

(1) „Az övezetben kizárólag a vonatkozó jogszabály szerinti 
közhasználatú építmények helyezhetők el. Kivételesen elhelyezhető 
legfeljebb 2 lakásos lakóépület.” 
(2) „A telek beépítettsége legfeljebb 40% lehet, lakófunkció esetén 
legfeljebb 25%. A beépítési mód szabadonálló. Az előkert legkisebb 
mérete 5 méter, illetve kialakult. Az oldalkert legkisebb mérete 3 
méter, a hátsókert legkisebb mérete 6 méter.” 
(3) „A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,5 méter.” 

 
 
Rogán László polgármester: Kérem, hogy az eredeti határozati javaslatról 
szavazzunk. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a település helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 17/2002. (X.18.) Kt. rendelet „Vt-1” 
övezetre vonatkozó módosítását, az alábbiak szerint (tervezett 
szövegszerű módosítás): 
1. A rendelet 63.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
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(1) „Az övezetben kizárólag a vonatkozó jogszabály szerinti 
közhasználatú építmények helyezhetők el. Kivételesen elhelyezhető 
legfeljebb 2 lakásos lakóépület.” 
(2) „A telek beépítettsége legfeljebb 40% lehet, lakófunkció esetén 
legfeljebb 25%. A beépítési mód szabadon álló. Az előkert legkisebb 
mérete 5 méter, illetve kialakult. Az oldalkert legkisebb mérete 3 
méter, a hátsókert legkisebb mérete 6 méter.” 
(3) „A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 méter, 
lakóépületek esetén 5,5 méter.” 
 
Az eljárás lefolytatásához szükséges 100.000.- Ft keretösszeget a 
2012. évi önkormányzati költségvetési rendelet „Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége – 
Építéshatósági munkához szükséges szakértői díjak” keret terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet 
módosításához szükséges eljárást folytassa le, majd azt követően a 
rendelet tervezetet elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
4. Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

2012. évi költségvetésének elfogadására 
 Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadására 
 Javaslat Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

2011. évi  tevékenységről szóló beszámolójának elfogadására 
50/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna 
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi 
költségvetését 807.486 eFt kiadási főösszeggel és 807.486 eFt 
bevételi főösszeggel jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2012.(III.29. Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna 
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi 
költségvetéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2012.(IV.04.) határozata 

a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna 
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi 
tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

5. Javaslat a 2012. évi önkormányzati pályázatok kiírására 
53 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Major Ede, az 
Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket az 
OKSB állásfoglalásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatokat. Kéri a testületet, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
73/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 
székhellyel/telephellyel rendelkező civil szervezetek, 
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sportegyesületek, intézmények 2012. évi működésének, 
felkészülésének, versenyeztetésének, sportcélú programok, 
rendezvények szervezésének támogatására „SPORTCÉLÚ 
TÁMOGATÁSOK 2012.” címmel pályázatot hirdet. A pályázati 
felhívást és a pályázati dokumentációt az határozat mellékletével 
megegyező formában és tartalommal fogadja el. 
 
Határidő:  a pályázati felhívás közzététele 2012. április 02. 
Felelős:   polgármester  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) 2012. évi működésének, 
programok, rendezvények szervezésének támogatására „CIVIL 
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012.” címmel pályázatot hirdet. 
A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot a határozat mellékletével 
megegyező formában és tartalommal fogadja el. 
 
Határidő:  a pályázati felhívás közzététele 2012. április 02. 
Felelős:   polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 
kisebbségi önkormányzatok részére 2012. évi programjaik, 
rendezvényeik szervezésének, megrendezésének támogatására 
„NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 2012.” 
címmel pályázatot hirdet. A pályázati felhívást és a pályázati adatlapot 
a határozat mellékletével megegyező formában és tartalommal fogadja 
el.  
 
Határidő:  a pályázati felhívás közzététele 2012. április 02. 
Felelős:   polgármester 

6. Javaslat média pályázat kiírására  
48 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint az OKSB 
módosító javaslatát, melyet befogadott. Ezek a következők: 

- a pályázat elbírálásának szempontjait dolgozza ki a hivatal, a következő 
testületi ülésre előterjesztés készüljön belőle; 
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- a testületi anyagok 0-24 órán belül letölthetőek legyenek a honlapról; 
- lehetőség szerint a szavazógép eredményének nyilvánossá tételéről 

gondoskodjon; 
- a közszolgálati jellegű műsor heti 4 óra időtartalomba a Kt. ülésről készült 

anyag ne számítson bele. 
 
Nógrádi Zoltán: A szavazógéppel kapcsolatban – legyen egy kicsit keményebb 
a testület. Oldja meg a pályázó. 
Hirdetési bevételek – korábban a hirdetési bevételek az Önkormányzatot illették 
meg. Most olyan szerződés van, hogy a hirdetési bevétel a szolgáltatót illeti 
meg. Ez egy olyan vagyonátadás, amelyet az Önkormányzatnak meg kell 
szüntetnie. Én azt gondolom, hogy próbáljuk meg legalább megosztani a 
bevételt. A hirdetési bevételek 50 %-a az önkormányzatot, 50 %-a a pályázót 
illesse meg.  
 
Rogán László: válasszuk külön a kiírt pályázatot a konkrét feladat 
meghatározásától. 
 
dr. Hantos István: a koncepció kiírásánál, illetve eldöntéséhez összeállna egy 
munkacsoport. Elfogadom alpolgármester asszony elnökségét, és javaslom, 
hogy kvalitási alapon vegyenek részt benne a civil szervezetek képviselői.  
 
Rogán László: Kérem, fogalmazd meg pontosan a módosító indítványt. 
 
dr. Hantos István: Módosító indítvány: a munkacsoport minden egyes, a 
képviselő testületben résztvevő párt, ill. társadalmi szervezet egy-egy 
képviselőjéből paritásos alapon álljon össze.  
 
Major Ede: Volt szó a reklámbevételek megosztásáról, de Nógrádi Zoltán 
visszamondta az indítványát. 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodással. Fölmerült, hogy 
nem pénzt kap a televízió, borzasztó nehéz megfogalmazni, éppen-e miatt nem 
tartom reálisnak. Ez egy kis város, kis TV, nem hasonlítható össze egy országos 
médiával.  
 
Mányai Zoltán: Valóban volt erről szó. A kivitelezéssel volt probléma. Van egy 
összeg megjelölve, hogy minél alacsonyabb szintre. Minden pályázó beépíti a 
díjába a reklámösszegeket is.  
A TV nem lesz érdekelt a reklámokban. Ha megnézi, hogy milyen összegektől 
esik el, jóval megemelhetni a díjat.  
 
Rogán László: Részben befogadom dr. Hantos István indítványát, hozzátéve 
javaslom a munkacsoport tagnak: Nógrádi Zoltánt és Balogh Csabát.  
 
Nógrádi Zoltán: azért gondoltam, hogy lenne egy szakmai testület és nem egy 
politikai.  
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Rogán László: A választók döntöttek a politikai túlsúlyról, vagy nem túl 
súlyról.  
 
Rogán László: Nógrádi Zoltán módosító indítványa – reklámbevételek 50-50 
%-os megosztása. Szavazás. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 6 nem szavazattal 
az alábbi határozatot e l v e t e t t e .  
 

76/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a média pályázaton a legjobb eredményt elérő pályázóval úgy 
köt szerződést, hogy abban rögzítésre kerüljön az újság hirdetési 
bevételének megosztása, 50 % az önkormányzatot, 50 % a nyertes 
pályázó illeti meg. 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
77/2012.(III.29.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
média feladatainak ellátására határozott időre – 2012. július 1. - 2013. 
június 30. – szóló pályázatot ír ki. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező „Kalászi Média” pályázati felhívást elfogadja és 
felkéri a polgármestert a pályázati felhívás helyben szokásos módon 
történő közzé tételére (www.budakalasz.hu weboldalon, TV 
képújságján, köztéri hirdetőn), valamint a média feladatok együttes 
ellátásáról szóló pályázati eljárás lebonyolítására.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes 
pályázóval határozott idejű – 2012. július 1. - 2013. június 30. – szóló 
szerződést köt. 
 
Határidő:  felhívás közzé tétele 2012. április 2., a pályázatok 

elbírálása a Kt. májusi ülésén 
Felelős:  polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
78/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalászi 
Média” feladatok együttes ellátására kiírt pályázat értékelő 
munkacsoport tagjává Ercsényi Tiborné alpolgármestert, dr. Krepárt 
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Tamás alpolgármestert, Kaltner Károly képviselőt - a PTKB elnökét, 
Tolonics István képviselőt – az NJB elnökét, Major Ede képviselőt – 
az OKSB elnökét, Balogh Csaba és Nógrádi Zoltán képviselőket 
választja meg. A munkacsoport vezetőjének Ercsényi Tiborné 
alpolgármestert kéri fel. 
A munkacsoport a beérkezett pályázatok értékelése után javaslatot 
tesz a Képviselő-testület részére a pályázat elbírálására.   
Határidő: javaslat a pályázatok elbírálása a pályázatok 

benyújtását követő egy héten belül 
Felelős:   polgármester 

 
 

7. Javaslat a lakbér- és közüzemi díjtartozások behajtási tervének 
elfogadására 57/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Kérdés, hozzászólás 
nem volt. A határozati javaslat ismertetése után szavaz a képviselőtestület. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői által felhalmozott 
tartozások behajtására irányuló, alábbiakban meghatározott tervet: 
Azon bérlők esetében, akik a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 
8 napon belül nem egyenlítik ki a tartozásukat, vagy a Hivatalt nem 
keresik meg annak rendezése érdekében, továbbá azon bérlők 
esetében, akikkel az önkormányzat legalább egy alkalommal már 
kötött részletfizetésre vonatkozó megállapodást és azt a bérlő nem 
teljesítette, a bérleti szerződés felmondásra kerül és kezdeményezzük 
a kilakoltatásra, illetve az önkormányzat követelésének 
érvényesítésére irányuló végrehajtási eljárás megindítását. 
A bérlő külön kérelmére, amennyiben állandó átutalási megbízást ad a 
folyószámláját vezető banknak, valamint ezt bemutatja a bérbeadó 
felé, továbbra is lehetőséget biztosítunk a részletfizetésre, külön 
megállapodásban rögzített fizetési feltételek mellett. A 
megállapodásban foglaltak teljesítését havonta ellenőrizni kell. A 
megállapodásban foglaltak nem teljesítése szintén a bérleti szerződés 
felmondását és a végrehajtási eljárás megindítását vonja maga után. 
Ebben az esetben újabb megállapodás megkötésére nincs lehetőség. 
Egyéb, méltányolható esetekben pedig a lakbércsökkentésre, illetve a 
lakbértartozás mérséklésére, törlésére a vagyonrendelet [az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) sz. önk. rend.] és a 
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lakbérrendelet [az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti 
díjáról és a külön szolgáltatások díjáról szóló 13/2009. (IV.1.) sz. önk. 
rend.] szabályainak megfelelően továbbra is lehetőség van. 
 
Határidő:  azonnal 

 Felelős:   polgármester 
 

8. Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
59/2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a Népjóléti 
bizottság állásfoglalását. 
 
Tolonics István: A családsegítő vezetője a bizottsági ülésen személyesen részt 
vett. A beszámoló kapcsán részletesen megbeszéltük a segítségnyújtás 
lehetőségeit. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. Szavazás. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
80/2012. (IV.04.) határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 
tevékenységéről 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezen 
határozat mellékletét képező 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
 
Határidő:  2012. március 31.  
Felelős:     polgármester 

 
 

9. Tájékoztató a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei 
ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesületnek 2011 évben nyújtott támogatások 
felhasználásának elszámolásáról 
47 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  
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Tolonics István: Többen jelezték, hogy valamiféle támpont kellene a busz 
közlekedéséről. Azt tudjuk, hogy menetrendet nem csinálhat, de jó lenne, ha 
körül-belülre tudni lehetne, hogy mikor jár a busz.  
 
Kaltner Károly: Jelezték, hogy emelni szeretnék a díjat, tekintve, hogy az 
üzemanyag ára is folyamatosan emelkedik.  
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. Szavazás.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben a 
Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak (2011. Budakalász, 
Ökörszem u. 20, Görcz Ferenc ügyvezető), és a Szentendrei 
ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesületnek (2000 Szentendre, Izbég, 
Szentlászlói út, Sztakó Jánosné – elnök) nyújtott önkormányzati 
támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

10. Javaslat a 2012. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
46 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztést, valamint a Pénzügyi-, 
Területfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalását. Kérdés, 
hozzászólás nem volt. Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 
82/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 
hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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11. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
61 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy minden 
bizottság megtárgyalta, és elfogadta.  Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2012.(III.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános 
ülésen 2011. december 15-től 2012. február 23-ig elfogadott lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, továbbá a 
323/2010.(VIII.4.) Kt. határozatban „…a 2011. évi költségvetésbe 
betervezi 2011. évi megvalósítással.” helyébe a következő szövegrész 
lép „…a 2015. évi költségvetésbe betervezi 2015. évi 
megvalósítással.”. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester  

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter: Több hónappal ezelőtt említettem, hogy az Iskola és Damjanich 
utca sarkán lévő terület. – Homor úr elmondta, hogy írásos nyomát nem találja. 
Szóbeli egyezség lehetett. Területet vett el a tulajdonostól. Ebben feltétlenül 
kérek intézkedést és visszajelzést.  
 
dr. Hantos István: Az előző üléseken beszéltünk a madaras utcák 
problémájáról. Belebonyolódtunk mindenféle levelezésbe. Én nem találkoztam a 
felmérés eredményével. Elkészült? 
Rogán László: Még nem készült el. Gerstenkorn András végzi ezt a munkát. 
Most kaptunk tőle levelet az árajánlatokkal, helyszínekkel. Nincs ez a kérdés 
elfeledve. 
dr. Hantos István: Nagyon sok ún. különjelzéses autó jár a városban. Pl. 
Family Frost, meg néhány magánszemély hangosbeszélővel. Jó lenne, ha ezt 
szabályoznánk Budakalászon, mert zavarja a lakókat. 
 
Rogán László: Ez nem egy új keletű probléma. Jegyző asszony tájékoztatása 
szerint hatósági ügy van folyamatban, és jelenleg az ügyészségen van egy 
beadvány folytán az ügy. 
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dr. Hantos István: Falutakarítás kapcsán biztosan más munkára is jelentkeznek. 
Mi is jeleztük, hogy fásítani szeretnénk. Fetter Bea tájékoztatása szerint az Elmű 
nem fogja addig a fölbe tenni a kábeleit, tehát a faültetést nem tudjuk 
megcsinálni, mert összeakadnának. 
 
Rogán László: Esetleg máshová lehetne fasort telepíteni. A Lupa szigeti út 
mellé. Erről jó lenne beszélnünk. 
 
dr. Hantos István: Kátyúzás – Felsővár utca berepedt széle komoly probléma. 
Kifejezetten balesetveszélyes. Ezt mielőbb ki kell javítani. 
 
Rogán László: Lukács Gábor kollégám be fogja járni a Gerinc utcát, és a 
vállalkozóval egyeztetni fog, hogy hol kell javítást eszközölni. 
 
Dr. Hantos István: Decemberben módosították a civil szervezetekről szóló 
törvényt. Budakalászon számtalan civil szervezet van, és nem biztos, hogy 
mindenki tudja, hogy mi a teendője. Szeretném, ha a hivatal készítene egy rövid 
tájékoztatót és ez bekerülne a Hírmondóba. 
 
Villám Zsuzsanna: Minden civil szervezet kapott értesítést. 
 
Nógrádi Zoltán: A Rózsa utcában van két fekvőrendőr, és mindkét helyen 
kialakult a kerülő út, és ez veszélyezteti az árkot. Kérem, hogy ennek a 
megoldásán gondolkodjon a hivatal.  
 
Rogán László: Az a rész is fel van mérve, az árkot rendbe tesszük, a menekülő 
út el fog tűnni. 
 
Nógrádi Zoltán: Nagy pártolója vagyok, hogy Budakalászon ne lehessen 
zöldhulladékot égetni. Kérem, hogy az önkormányzat, az intézmények és a 
képviselők mutassanak példát. Ne égessenek, hanem szállíttassák el a 
zöldhulladékot. 
Balogh Csaba: Béke sétányon az aszfaltos pálya – a kapu mellett van egy rész, 
ahol autók áthaladásának nyomát lehet felfedezni. Néhány növényt ültettek oda, 
és látszik, hogy gátlástalanul ráhajtanak. Meg kellene akadályozni az átjutást. 
Béke sétány – játszótér – tönkrementek a kilincsek. Nyilván nem csak ott, 
hanem az összes játszótéren. Ezt javítani, esetleg cserélni kell. 
 
Rogán László: Folyamatosan karbantartjuk a játszótereket.  
Balogh Csaba: Nem csak a céges hangos autók zavarnak, hanem a magáncégek 
hangos autói is. Ezzel is kezdeni kellene valamit. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a körzetükben 
van-e olyan személy, akinek házi segítségnyújtásra van szüksége, jelezze. 
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Beszéltem a Kalászi Idősek Klubjának a vezetőjével, aki elmondta, hogy van 
még szabad kapacitásuk.  
  
Kaltner Károly: Én is láttam ma ilyen hangos autót. Én szóltam neki, hogy itt 
ne hangoskodjon. Elköszönt és elment. Véleményem szerint, ha csak simán 
felszólítjuk őket, elmennek. 
Égetés – nem azzal az égetéssel van baj, amikor száraz hulladék rövid idő alatt 
leég, hanem azzal, amikor reggeltől estig füstöl a szomszéd orra alá. 
A bizottság kiírta a „Szép kert, gondozott környezet” pályázatot. Remélem, 
hogy idén is sok pályázat fog érkezni. 
 
Tolonics István: Köszönetet szeretnék mondani Szávai Karcsinak és csapatának 
a hulladékgyűjtő kihelyezéséért.  
A Vasútsoron a pékség kiállásánál kijárták az utat. Nagyon nagy a pékség 
melletti forgalom. Jó lenne oda legalább murvát, vagy mart aszfaltot leteríteni. 
Az Elmű favágása rengeteg gondot okoz, a levágott gallyakat is otthagyták. 
Zaj ügyben – A Kalászi HÉV megállóban BKV-nak van egy üzeme, ahol 
nagyon hangos gépeket használnak. Fetter Beával beszéltem, megpróbál valamit 
intézni ezzel kapcsolatban. 
Idősek Klubja kérte, hogy a kis épületet kívülről is próbáljuk meg rendbe tenni. 
 
Rogán László: Fetter Beával beszéltünk arról, tekintve, hogy igen sok 
közhasznú munkást foglalkoztatunk, körzetekre osztjuk a várost, és minden 
részterületnek lesz egy felelőse, aki minden reggel azzal kezdi a munkáját, hogy 
összeszedi a szemetet. 
A nyílt napirendi pont végére érkeztünk. Szeretnék elbúcsúzni Budakalász 
polgáraitól. Mindenkinek jó éjszakát kívánok.  
 

Képviselő-testület ZÁRT ülésen folytatja munkáját – 19:18 óra 
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 Rogán László dr. Molnár Éva 
 polgármester jegyző 
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