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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 8/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

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

rendes nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 
Útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésre kötelezésről 
14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 
A hatósági csatornadíj rendelet hatályon kívül helyezéséről 
90/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A kommunális hulladék begyűjtéséről szóló szolgáltatási szerződés 
módosítása 
91/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul 
vételére 
92/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A városi Pedagógusnap és a városi Semmelweis Nap előkészítése, 
szervezése 
93/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A bölcsődei személyi térítési díj bevezetésének vizsgálata 
94/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A „Kalászi Média” pályázat értékelési szempontjainak elfogadása 

95/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A Budakalászért Közalapítvány 2011. évi beszámolója 
96/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A Budakalászért Közalapítvány Alapító Okiratának elfogadása 
97/2012.(IV.26.) Kt. határozat 

 A Pomázi Rendőrőrs 2011. évi beszámolójának elfogadása 
98/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A Pomázi Rendőrőrs részére 3 db személyi számítógép átadása 
99/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A Pomázi Tűzoltóság 2011. évi beszámolójának elfogadása 
100/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A német nemzetiségi önkormányzat 2011. évi tájékoztatójának elfogadása 

101/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A szerb nemzetiségi önkormányzat 2011. évi tájékoztatójának elfogadása 

102/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
A 2012. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 8/2012 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 2012. április 26-án (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 
 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 irodavezető 
 Orosz György irodavezető 
 Hegyvári János irodavezető 
 Balsai Judit irodavezető 
 dr. Udvarhelyi István irodavezető 
 Villám Zsuzsanna osztályvezető 
  
 
 
Jegyzőkönyvezető: Szendi Erika 
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Nyílt napirendi pontok előtt: 

Polgármester beszámolója, a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről, 

döntésekről. (szóbeli) 

Nyílt napirendi javaslatok: 

1. Javaslat az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésre kötelezésről szóló 

rendelet megalkotására 

80/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a hatósági csatornadíj megállapításáról szóló önkormányzati 

rendeletek visszavonására 

88/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Kroó József a BKÜ ügyvezetője  

 

3. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 

szolgáltatási szerződés módosítására 

81/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzatnál 2011. évben végzett 

belső ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére  

70/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat a városi Pedagógusnap és a városi Semmelweis Nap 

előkészítésére, szervezésére 

76/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság, 

 Népjóléti Bizottság 
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Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

6. Javaslat a bölcsődei személyi térítési díj bevezetésének vizsgálatára 

83/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

7. Javaslat a „Kalászi Média” pályázat értékelési szempontjainak 

elfogadására 

77/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

8. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2011. évi beszámolójának és 

Alapító Okiratának elfogadására 

75/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság,  

  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

9. Javaslat a Pomázi Rendőrőrs 2011. évi beszámolójának elfogadására 

86/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

10. Javaslat a Pomázi Tűzoltóság 2011. évi beszámolójának elfogadására 

87/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

  Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

11. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi tájékoztatójának 

elfogadására 

74/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés  

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

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

 

12. Javaslat a 2012. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 

69/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pontok: 

13. Ápolási díj – fellebbezés (zárt ülésen tárgyalandó) 

78/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

14. Ápolási díj – fellebbezés (zárt ülésen tárgyalandó) 

85/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

15. Javaslat helyiségbérleti díj csökkentésére irányuló kérelem elutasítására 

(zárt ülésen tárgyalandó) 

71/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés  

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

16. Javaslat a 1571/8 hrsz-ú földrészletből 746 m2 terület értékesítésére (zárt 

ülésen tárgyalható) 

72/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés  

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

17. Javaslat túlkerített terület értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
73/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester  
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18. Javaslat értéknövelő munkálatokra fordított költség bérbeszámítására 

(zárt ülésen tárgyalandó) 

82/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

19. Javaslat szolgálati lakás értékesítésére (zárt ülésen tárgyalandó) 

84/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

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.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek módosító indítványa a napirendi pontokkal 
kapcsolatban.  
Kérem, szavazzunk. (Szavazás) Köszönöm. Megállapítom, hogy a napirendi 
pontokat 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület.  
 
Polgármesteri beszámoló: 

- március 29. Magisztrátusi ülés; 
- március 31. várostakarítás; 
- április 2. GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt képviselőivel tárgyaltunk; 
- április 5. Kistérségi ülésen vettünk részt Jegyző asszonnyal; 
- április 5-én délután Saubermacher vezetőségével tárgyaltunk; 
- április 11-én dr. Németh Gyula alezredessel, az ORFK Gazdasági 

Elosztásának a vezetőjével folytattunk beszélgetést; 
- április 12-én Pomázon találkoztam az új szentendrei rendőrkapitánnyal 

Kovács László úrral; 
- április 13-án adtuk át az Ovi-Foci pályát a Mályva utcai óvodában; 
- április 16-án a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban Gerstenkorn 

Andrással tárgyaltunk; 
- április 17-én a Budakalászért Közalapítvány tartotta meg kuratóriumi 

ülését; 
- április 18-án a Faluházban Budakalász Város orvosaival tárgyaltunk a 

létesítendő új egészségházzal kapcsolatban; Az engedélyezési eljárás 
folyamatban van, az engedélyezési hatóságnak Pilisvörösvárt jelölték ki; 

- április 26-án bírósági tárgyaláson vettem részt a Kalászfilm Bt. peres 
ügyében; 
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- április 27-én az újonnan átszervezett katasztrófavédelmi vezetők jártak a 
városban, bemutatkozó látogatáson; 

- kátyúzások, útépítések elkezdődtek. 
 
 

NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésre kötelezésről szóló 

rendelet megalkotására 

80/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást.  
 
Amennyiben nincs hozzászólás, felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás fizetésre kötelezésrőlA rendelet szövegét külön 
melléklet tartalmazza 

 
 

2. Javaslat a hatósági csatornadíj megállapításáról szóló önkormányzati 

rendeletek visszavonására 

88/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást.  
 
Amennyiben nincs hozzászólás, felolvasom a rendeletalkotási javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
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14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete a hatósági csatornadíj 
tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza 

 
 

3. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 

szolgáltatási szerződés módosítására 

 81/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (3.sz.melléklet) 

 
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 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
385/2011.(XII.15.) Kt. számú testületi határozat 2. bekezdését a 
szelektív hulladék, és a zöld hulladék szállítására vonatkozó rendszer 
tekintetében az alábbiakban módosítja: 
„A lakosság a szelektívhulladék-gyűjtőzsákokat díjtalanul megkapja a 
szolgáltatótól. 2012. évben az ún. cserezsák módszer kerül 
bevezetésre. A Saubermacher-Bicske Kft. az érvényes, lakossági 
közszolgáltatói szerződéssel, és kiragasztott matricával rendelkező 
lakosok részére díjmentesen biztosít 1 db sárga, „Saubermacher" 
feliratú szelektív gyűjtőzsákot, amelyet a szolgáltató juttat el a 
jogosultakhoz. A szolgáltató a begyűjtés napjain kitett sárga zsák 
mennyiségének megfelelő számú cserezsákot tesz be a postaládába, 
vagy tűz a kerítésre. Azon lakosok részére, akiknek többlet műanyag 
hulladéka keletkezik, lehetőséget biztosít + 2 db / év sárga, szelektív 
gyűjtőzsák ingyenes átvételére a hulladékudvarban. A szelektív 
gyűjtőzsákok a nyitvatartási időben beszállíthatóak hulladékudvarba 
is. Az itt leadott teli sárga zsákért cserezsákot ad a szolgáltató. 
 A begyűjtés napjain a szolgáltató a „Saubermacher" feliratú szelektív 
gyűjtőzsák mellett, bármilyen átlátszó zsákban kihelyezett zsákot 
elszállít, melyben a lakosok a külön gyűjtött műanyag, fém, társított 
hulladékokat helyezték ki. A zöldhulladékok (ágak, gallyak, falevelek, 
fű, hervadt virágok) elszállítása a lakók számára ingyenes évi 2 
alkalommal. 
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A szállítások időpontjai: 2012. január 13. (fenyő) és november 14. 
(ezen a napokon a zöldhulladék bármilyen zsákban kitehető, de az 
ágakat kb. 
 120cm x60cm kötegekbe kötve kell kihelyezni.) 
A zöldhulladékot március 29-től október 18- ig tartandó időszakban 
két hetenként szállítja el a szolgáltató (a hulladéknaptárban megjelölt 
napokon) a szállítására rendszeresített átlátszó, zöld, feliratos zsákban. 

Az érvényes szolgáltatási  szerződéssel  rendelkező jogosultakhoz 2  
db   ingyenes zöldhulladékos zsákot juttat el a szolgáltató, ezen felül 
egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat a 
lakosok. 
A szolgáltató a cserezsák módszernek megfelelően a kitett zöld zsák 
mennyiségének megfelelő számú cserezsákot tesz be a postaládába, 
vagy tűz a kerítésre.” 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
szolgáltatási szerződés aláírására.  
A képviselő-testület a 385/2011.(XII.15.) Kt. számú határozat egyéb 
rendelkezéseit fenntartja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 

4. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzatnál 2011. évben végzett 

belső ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére  

  70/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (4.sz.melléklet) 

 
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: 
 
 

91/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzatnál 2011. évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló 
összefoglaló jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
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5. Javaslat a városi Pedagógusnap és a városi Semmelweis Nap 

előkészítésére, szervezésére 

 76/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (5.sz.melléklet) 

 

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: 
 

92/2012.(IV.26.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat fenntartásában működő intézmények 
közalkalmazottainak Pedagógusnapi köszöntését 2012. június 4-én, az 
önkormányzat szociális és egészségügyi ágazatban dolgozó 
közalkalmazottai és egyéb, az ágazatban dolgozó személyek 
Semmelweis napi köszöntését 2012. június 18-án tartja. A Képviselő-
testület felkéri a Polgármestert az ünnepségek megszervezésére. A 
rendezvények szervezési és lebonyolítási költségeit az Önkormányzat 
a 2012. évi elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott összeg 
erejéig biztosítja.  

 
Határidő:  előkészítés és szervezés folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 

6. Javaslat a bölcsődei személyi térítési díj bevezetésének vizsgálatára 

 83/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (6.sz.melléklet) 

 
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: 
 

93/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő Budakalász Bölcsődében 2012. évben nem tervezi - a 
bölcsődei étkezési térítési díjak mellett - a gondozási díj fizetésének 
bevezetését.  
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-
tervezetet ezen határozatban foglaltaknak megfelelően terjessze a 
testület májusi rendes ülése elé.  
 
Határidő:  május 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

7. Javaslat a „Kalászi Média” pályázat értékelési szempontjainak 

elfogadására 

 77/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (7.sz.melléklet) 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást.  
 
Nógrádi Zoltán: A bizottsági ülésen sajnos nem tudtam részt venni, ezért 
kérdezem, hogy az árral kapcsolatban nem volt szó arról, hogy az ajánlati árat az 
elvárt összeget is súlyozva megjelenítsék a pontozási szempontok között? 
 
Mányai Zoltán: Nem került szóba. 
 
Rogán László polgármester más hozzászólás nincs, akkor felolvasom a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.)  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalászi 
Média” pályázat értékelési szempontjait, a határozat mellékletét 
képező formában elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 
 
 
 

8. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2011. évi beszámolójának és 

Alapító Okiratának elfogadására 

 75/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (8.sz.melléklet) 
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Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt. Felolvassa a két határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
95/2012.(IV.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászért 
Közalapítvány 2011. évről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 

 Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2012.(IV.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászért 
Közalapítvány 296/2010. (VI.29.) Kt. határozattal elfogadott alapító 
okiratát a 2012. februárjában bekövetkezett személyi változások okán 
módosítja, a 48/2012.(II.23.) és a 49/2012.(II.23.) Kt. határozatok 
alapján módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 

9. Javaslat a Pomázi Rendőrőrs 2011. évi beszámolójának elfogadására 

86/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (9.sz.melléklet) 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást.  
 
Kaltner Károly: A kapitány a bizottsági ülésen kiegészítette beszámolóját a 
2011. évi munkájukról. 
 
Rogán László polgármester több hozzászólás nem lévén, felolvassa a 
határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2012.(IV.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei 
Rendőrkapitányságnak a Pomázi Rendőrőrs tevékenységéről szóló 
2011. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
98/2012.(IV.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi 
Rendőrőrs részére térítésmentesen 3 db DELL PENTIUM 4 2000 
MHZ típusú személyi számítógépet ad át. 
A számítógépek gyári számai: GLTB31J 

     5V8CQQJ 
     JS3K31J 

Monitorok: 3DB DELL 17” MONITOR 
CN-05P099-47804-346-L2ZE 
CN-05P099-47804-346-L2ZC 
CN-05P099-47804-335-L4DS 
 
A három darab számítógép és monitor nyilvántartási értéke: 0,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadás 
lebonyolítására. 
 
Határidő:  2012. május 31. 
Felelős:   polgármester 
 
 

10. Javaslat a Pomázi Tűzoltóság 2011. évi beszámolójának elfogadására 

 87/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (10.sz.melléklet) 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást.  
 
Kaltner Károly: Leidinger István tűzoltóparancsnok beszámolóját egy pár 

szóban összefoglalta.  
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Mányai Zoltán: Volt egy tűzeset Pomázon, ami nem ránk tartozik, de ezzel 

kapcsolatban Leidinger István parancsnok úr megjegyzéseket tett a 

katasztrófavédelem átalakításával kapcsolatban, ami véleményem szerint több 

pontban nem fedte a valóságot. Ezért ezt a beszámolót nem fogom elfogadni. 

 

dr. Hantos István: Meghallgattuk a beszámolót, és elgondolkodtató volt, amit 

parancsnok úr elmondott a változásokról. Ha több helyen fel fog merülni ez a 

probléma, akkor regionális szinten hívják fel a figyelmet a 

Katasztrófavédelemnél a problémákra. 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, 1 nem, szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 

 
99/2012.(IV.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pomázi 
Tűzoltóság tevékenységéről szóló 2011. évi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

11. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi tájékoztatójának 

elfogadására 

 74/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés  
 Írásos anyag csatolva. (11.sz.melléklet) 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt. Felolvassa a két határozati 
javaslatot. 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2012.(IV.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2011. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
101/2012.(IV.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 

12. Javaslat a 2012. március hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 

 69/2012.(IV.26.) sz. előterjesztés 
 Írásos anyag csatolva. (12.sz.melléklet) 

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

102/2012.(IV.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 

hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 
Napirenden kívüli képviselői hozzászólások:  
 
Krunity Péter: Az előző testületi ülésen feltett kérdésekre kapott válasz nem 
volt kielégítő, az Iskola-Damjanich utcai saroktelek sorsa nem rendeződött. 
Mivel az Önkormányzat területet vett el, vagy kapott meg, (de írásos nyoma 
nincs) az Önkormányzat milyen módon tudja a tulajdonost hozzásegíteni ahhoz, 
hogy a hátsó részt rendbe tudja hozni. Feltétlen keresni kell megoldást, hogy 
jogilag rendezni tudjuk. 
A Klisovácz utcai. saroktelek, mely önkormányzati tulajdonú, a lakók kérték, 
hogy a füvet le kellene kaszálni. 
Patak melletti bicikli útnál, vizsgálják meg a lehetőséget, hogy két padot 
helyezzenek el ezen a részen. 
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Köszönetet szeretnék mondani Szávai Károly csapatának, sokat segítettek a 
temető környéki takarításban. 
Sport u. Tanító u. nincs jelölve, hogy fel van szedve az aszfalt, ezt jelezni 
kellene. 
Útépítés, Szentendrei út 2. előtt nem lehet kijönni úgy, hogy az autót ne törjem 
össze.  
 
Rogán László polgármester: Homor István nem műszaki ellenőr, hanem 
kapcsolattartó, ha ilyen eset van ezt nyugodtan el lehet mondani neki. 
A bicikli útnál a pad már tervezés alatt van, díszkivilágítással együtt. 
 
Krepárt Tamás: A telekalakításra vonatkozó szerződés folyamatban van, 
beruházást csak szerződés alapján lehet végezni. Iskola u. bekanyarodás volt 
problémás. Támfal újjá építésre került.  
 
Tolonics István: Szó volt arról, hogy az éves 250 mFt-os forgalomfejlesztés 
keretből esetleg jutna a Budai úti járda felújítására. Vasút sor, és a Jókai u. 
ugyanez a helyzet. Köszönetet szeretnék mondani Fetterné Beának az utána 
járásért, hogy az alsó állomásnál a BKV egy csendesebb aggregátort szerelt fel. 
 
Rogán László polgármester: Nem tartalmazza, próbálunk valamit kezdeni a 
járdákkal. 
 
Balogh Csaba: Utcai világítás hiányzik a Nárcisz u. 9-11. szám előtt.  
Tövis u. gázbekötés, hiányzik a ház előtt egy aszfaltlapnyi rész. 
 
Krepárt Tamás: Kellemetlen üggyel kapcsolatban próbálom a hivatali 
álláspontot megfogalmazni. Budakalász Önkormányzata évek óta küzd az óriás 
plakátok kihelyezésével kapcsolatban. Sajnos a településen megjelent két óriás 
plakát, indulatos megjegyzéseket kapott az önkormányzat. Nyomatékosan 
szeretném hangsúlyozni a kalászi lakosok számára, az önkormányzat nem 
engedi változatlanul az óriás plakátok kihelyezését. Jelenleg egy képviselőt 
érint. Az önkormányzat részéről semmilyen hozzájárulás nem történt ezeknek a 
létesítményeknek a megvalósítására, a hatósági bírságolások meg fognak 
indulni. 
 
Nógrádi Zoltán: Nagy Miklós jiu-jitsu 6 dant adományoztak neki 
Németországban ez úton szeretnék gratulálni neki. 
 
dr. Hantos István: Útépítés, nem kaptak a lakók értesítést, hogy nem tudnak 
bemenni az ingatlanukba. Kérem, hogy értesítsék a lakókat. 
Felső vár u. - Gerinc u. bevált a megállni tilos tábla, sebesség korlátozó táblát 
kell kihelyezni, továbbá térképet.  A hordalékot fel kell takarítani a Gerinc 
utcánál. 
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Rogán László polgármester: A térkép még nincs legyártva, nincs elfelejtve. 
Kis türelmet kérek. 
 
Németh Antal: Cinke téri óvoda telkével kapcsolatban szakmaiatlan döntés 
született a HÉSZ módosításánál. A főépítész korábbi szakmai előterjesztése 
alapján, az általa készített akkori beépítési vázlatnál szerepelteti a bölcsődét 
azon a helyen, amelyen a mostani előterjesztés szerint indokolatlan elhelyezni.  
Az Önkormányzat Fenntartói közleményét olvasom a Zeneiskolával 
kapcsolatban. Összevonás tényét Polgármester úr szükségesnek tartja. A 
szakértő csak a diákok szempontjait hangsúlyozza.  
 
Rogán László polgármester: Úgy gondolom, hogy nekem lehet más a 
véleményem magyarázkodás nélkül. Döntés lesz erről a képviselő-testületnél. 
Ha úgy dönt a jogalkotó, hogy a vagyont az önkormányzatnál hagyja, akkor a 
hangszeres oktatásnak a helye a mostani zeneiskolában lesz. De az előképzés, a 
szolfézs az iskolába lesz.  
 
Mányai Zoltán: Az alkotók döntésére vártunk, úgy néz ki, hogy pozitív irányba 
fordult el, ez jó a zeneiskolásoknak, jó a budakalásziaknak és jó a képviselő-
testületnek is. El kell dönteni, hogy mi a jobb, a Faluház keretében működik egy 
oktatási képzés, vagy egy általános iskolába, ez egy technikai döntés a 
szakemberek ezt el fogják tudni dönteni. 
Jelenleg nincs településőr a Duna-parton, a lakosok szeretnék, ha Bolvári Máté 
folytathatná az őrzést. 
Lakosok türelmét köszönöm az útépítéssel kapcsolatban. 
 
Rogán László polgármester: Az iskolákban 3 osztályt kell indítani, nem 
maradnak felvétel nélkül a kalászi lakosok. 
 
A nyílt napirendi pont végére érkeztünk. Szeretnék elbúcsúzni Budakalász 
polgáraitól. Mindenkinek jó éjszakát kívánok.  
 
 A nyilvános ülés 20:07 perckor befejeződött, a Képviselő-testület ZÁRT ülésen 

folytatja munkáját  
 

k.m.f. 
 
 
 Rogán László dr. Molnár Éva 
 polgármester jegyző 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Szendi Erika 


