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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
Szám: 7/2012 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 2012 március 29-én, (csütörtökön) 17:30 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén 
 
 

Az ülés helye:  Faluház, Klubszoba 
 
Jelen vannak: 
 Rogán László polgármester 
 Ercsényi Tiborné alpolgármester 
 Kaltner Károly képviselő 
 Major Ede képviselő 
 Tolonics István képviselő 
 dr. Hantos István képviselő 
 Nógrádi Zoltán képviselő 
 Krunity Péter képviselő 
 Balogh Csaba képviselő 
 Mányai Zoltán képviselő 
 
 
Megjelent továbbá:  dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
 dr. Molnár Éva jegyző 
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Rogán László polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Mai rendkívüli 
ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 
Kérem, hogy szavazzunk a meghívóban szereplő napirendekről.   
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta.  
 

Dr. Hantos István, Nógrádi Zoltán és Krunity Péter megérkezett. 
A Képviselő-testület 10 fővel folytatja munkáját. 

Napirendi pontok megtárgyalása 
 

1. Javaslat a közterület-felügyelet hatékonyságának növeléséről szóló 
határozat kiegészítésére 

 66 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Kaltner Károly 
bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági határozatról. 
 
Rogán László polgármester: megkérdezem, hogy van-e valakinek 
hozzászólása az elhangzottakhoz. (Nincs hozzászólás) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselőtestület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2012.(III.29.) Kt határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete részben 
módosítja 166/2010. (IV.27.) Kt. határozatának pontokkal jelölt 
harmadik bekezdését az alábbiak szerint:  
„A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a teherforgalom, és egyéb 
közlekedési, parkolási szabálysértés miatt kiszabott és befolyt 
bírságösszegek 10%-a nettó juttatásként kéthavonként történő 
elszámolás mellett az azt kiszabó Közterület-felügyelőt illeti meg. A 
befolyt bírság összege szolgál a juttatás kifizetése során felmerülő 
adó- és járulékterhek megfizetésére is. Mindez azt jelenti, hogy a 
kiszabott és befolyt bírságösszeg 10%-a nettóban a munkavállalót, 
a külön jogszabályban meghatározott adó- és járulék pedig az 
államot illeti, és ezen juttatások és terhek kiegyenlítésére egyaránt a 
befolyt bírság összege jelenti a fedezetet. Ezt a rendelkezést a 2011. 
évben kiszabott bírságokra is alkalmazni kell”.  
A határozat egyéb részei változatlan tartalommal továbbra is 
érvényesek. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  folyamatos 



Oldal: 4 / 4 
 

2. Javaslat ovi-foci, ovi-sport programban való részvételre, az Ovi-foci 
Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve a Nyitnikék Óvodában 
(Pomázi út 3.) műfüves multifunkcionális ovi sportpálya építésére 
67 /2012.(III.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
döntést. Hozzászólás nem lévén, felolvassa a határozati javaslatot.  
 
A Képviselőtestület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2012.(III.29.) KT határozat 
1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
évben is részt vesz az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány által 
meghirdetett és kizárólagos rendelkezési körébe tartozó ovi-foci 
programban.  
2. Az ovi-foci program megvalósításának helye a Nyitnikék 
Óvoda Pomázi úti székhelye (2011. Budakalász, Pomázi u 3.) 
3. Az ovi-foci programban való részvételhez szükséges önrész 
mértékét, bruttó 2.300.000. Ft – 2.900.000 Ft közötti összegben 
határozza meg, s az önkormányzat a 2012. évi költségvetési 
rendeletében a „Pályázati önrész keretösszege” terhére biztosítja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
ezen határozat elfogadását követő 60 napon belül a támogatási 
szerződést az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal kösse meg, az 
ehhez szükséges kötelező mellékleteket (Kt. határozat, tulajdonlap, 
főépítészi nyilatkozat) biztosítsa részére. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 

Több nyilvános napirend nem lévén, Rogán László polgármester a rendkívüli 
ülést berekeszti. A Képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 Rogán László dr. Molnár Éva 
 polgármester jegyző 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
Liptákné Szandi Ágnes 


