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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  10/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2012. május 10-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén 

hozott döntésekről 

111/2012.(V.10.) KT határozat 
Kaláz Kft. által 2012. III. 29-én kiírt, a Sportcsarnok működtetésére 
és bérletére irányuló második pályázat eredménytelenné 
nyilvánítása 

112/2012.(V.10.) KT határozat 
A Sportcsarnok működtetésére és bérletére, új pályázatkiírása  
113/2012.(V.10.) KT határozat 
A 2012/2013. tanév első évfolyamán mindkét önkormányzati 
fenntartású iskolában – a Kalász Suli és a Szentistvántelepi 
Általános Iskolában – 3-3 elsős osztály és 3-3 napközis csoport 
indítása 

114/2012.(V.10.) KT határozat 
A Kalász Suli Általános Iskola 2012/2013- as tanévben az első 
évfolyam harmadik első osztály indítása érdekében a szakmai 
állományt -3,5 álláshellyel megemeli 
115/2012.(V.10.) KT határozat 
A Szentistvántelepi Általános iskola szakmai állományát a 

2012/2013. tanévben első évfolyamán harmadik osztály indítása 
érdekében 33-ról 36-ra emeli 

116/2012.(V.10.) KT határozat 
Bészkü-telep ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés és hozzá 
kapcsolódóan tartozásrendezési szerződés megkötése a Kaláz Kft.-
vel 
117/2012.(V.10.) KT határozat 
A 2011. november 7-én a Kaláz Kft.-vel kötött adósságrendezési 
szerződés módosítása  

118/2012.(V.10.) KT határozat  

Adósságrendezési szerződés korrigálására a Kaláz Kft-vel 
119/2012.(V.10.) KT határozat 
Szennyvíz-közmű ingyenes, Áfa mentes átvételének vizsgálata 
120/2012.(V.10.) KT határozat 
A Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. és a Fővárosi Csatornázási 
Művek között kötendő szerződés tartalmának tudomásul vétele 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 10/2012 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012 május 10-én, csütörtökön 18:00 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános 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 
Tolonics István képviselő 
 
Megjelent továbbá:   
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Molnár Éva jegyző 
Nagy Zsolt aljegyző 
dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi irodavezető 
dr. Udvarhelyi István, közösségi kapcsolatok irodájának vezetője 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 
Kroó József, a Viziközmű Kft. ügyvezetője 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 

Tervezett napirend: 

Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátásra, 

valamint a ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására szóló pályázat 
kiírására, és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára  
92/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester, Kaláz Kft ügyvezetője 

 
2. Javaslat a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Általános Iskolában a 

2012/2013. tanév első évfolyamában 3-3 osztály indítására 
91/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat adósságrendezési szerződés korrigálására a Kaláz Kft-vel 

94/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Kaláz Kft ügyvezetője 

 
4. Javaslat a BKÜ Kft. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közötti 

Budakalász Város kommunális szennyvíz átadás-átvételi szerződés 
jóváhagyása 
95/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: BKÜ ügyvezetője 

 
Zárt napirendi pontok: 
5. Javaslat a GyNK Ingatlanfejlesztő Zrt.-vel történő településrendezési eljárás 

illetve az ehhez kapcsolódó szerződés alapjainak a megtárgyalására (zárt 
ülésen tárgyalható) 
90/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a „Budakalász parkjainak, zöldfelületeinek fenntartása” című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (zárt ülésen 
tárgyalandó) 
93/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testület 7 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. A tervezett napirendhez 
kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A Képviselő-testület a napirendet 
7 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
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Dr. Hantos István és Kaltner Károly képviselő bejött az ülésterembe. A 
Képviselő-testület 9 fővel folytatja munkáját. 

 
 
Nyílt napirendi pontok: 
 
1. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak 

ellátásra, valamint a ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására szóló 
pályázat kiírására, és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára  
92/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt. A Polgármester Úr felolvassa a 
határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kaláz 
Kft. tulajdonosi jogkörének gyakorlója, úgy határoz, hogy a Kaláz 
Kft. által 2012. III. 29-én kiírt, a Sportcsarnok működtetésére és 
bérletére irányuló második pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.  
 
Felelős: polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kaláz 
Kft. tulajdonosi jogkörének gyakorlója, valamint az Omszk Park 
tulajdonosa úgy határoz, hogy a Kaláz Kft. írjon ki a határozat 
mellékletét képező tartalommal egyező pályázatot a Sportcsarnok 
működtetésére és bérletére, valamint az Omszk-Parkban lévő 
uszoda-torzó, illetve a Sportcsarnok - Árbocos Étterem - 11. sz. főút 
– Cora bekötőút által határolt, meglévő parkolóra. A beérkezett 
ajánlatokról a döntést az előkészítő munkacsoport (tagjai: 
Budakalász Város Önkormányzata polgármestere és 
alpolgármesterei, a PTKB elnöke és az OKSB elnöke, a Kaláz Kft. 
Felügyelő Bizottsága, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője) 
véleményének figyelembe vételével a Képviselő-testület hozza 
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meg. A Képviselő-testület utasítja a Kaláz Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
határozat mellékletét képező pályázatot írja ki. A pályázati kiírást a 
Kft. költségén meg kell jelentetni a Magyar Nemzet országos 
napilapban, Budakalász Város honlapján és képújságán, illetve a 
környező települések önkormányzati hirdetési felületein. 
 
Felelős: polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője, előkészítő 
munkacsoport 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Javaslat a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Általános Iskolában a 

2012/2013. tanév első évfolyamában 3-3 osztály indítására 
91/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottság 
állásfoglalását.  
 
Tolonics István képviselő: Milyen arányban vannak a Budakalászi és környező 
településekről jött gyerekek? 
 
Rogán László polgármester: Budakalászi gyerekek is többen vannak, de a 
környező településekről is több gyereket hoznak. 
 
Kovács Kristóf, a Telepi Suli igazgatója: 73 beiratkozott gyerekből 59 
budakalászi lakos. Az előző évekhez képest több a budakalászi lakosok aránya.  
 
Krunity Péter képviselő: A nem budakalászi gyerekre vonatkoztatva mennyi 
költséget jelent? 
  
Rogán László pologármester: Normatíva alapján pozitív a saldó. Plusz 
költséget nekünk ez nem jelent.  
Amennyiben nincs több kérdés, felolvasom a határozati javaslatokat.  
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 
tanév első évfolyamán mindkét önkormányzati fenntartású 
iskolában – a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Általános Iskolában 
– engedélyezi a 3-3 elsős osztály és 3-3 napközis csoport indítását. 
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Az osztályok, csoportok maximális létszámát a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 3. pontját 
figyelembe véve 28 főben határozza meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, iskolaigazgató  

  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli 
Általános Iskola első évfolyamán harmadik első osztály indítása 
érdekében a 2012/2013. tanévben 1 tanító, 2 napközis pedagógus, 
és 0,5 német nemzetiségi pedagógus álláshelyet biztosít. Így a 
Kalász Suli szakmai állományát (közalkalmazott) 34,75-ről 38,25-
re emeli. A Képviselő-testület a 3,5 álláshely finanszírozásához 
(bér+járulékok+cafetéria) a 2012. augusztus 15. napjától 2012. 
november 30-ig (3,5 hónap) terjedő időszakra szükséges 2.503.040 
Ft költséget a 10/2012.(III.07.) önkormányzati költségvetési 
rendelet „Intézményi beruházási tartalék” 5.000.000 Ft-os kerete 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, iskolaigazgató  
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Általános Iskola első évfolyamán harmadik 
osztály indítása érdekében a 2012/2013. tanévben 1 tanító, 2 
napközis pedagógus álláshelyét biztosítja. A Szentistvántelepi 
Általános iskola szakmai állományát (közalkalmazott) így 33-ról 
36-ra emeli. A Képviselő-testület a 3 álláshely finanszírozásához 
(bér+járulékok+cafetéria) 2012. év augusztus 15. napjától 2012. 
november 30-ig (3,5 hónap) terjedő időszakra szükséges 2.145.491 
Ft költséget a 10/2012.(III.07.) önkormányzati költségvetési 
rendelet „Intézményi beruházási tartalék” 5.000.000 Ft-os kerete 
terhére biztosítja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester, iskolaigazgató  

 
 
3. Javaslat adósságrendezési szerződés korrigálására a Kaláz Kft-vel 

94/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztést, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az ingatlanforgalmi értékbecslő szakértővel felmért Bészkü-
telep ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést, és hozzá 
kapcsolódóan tartozásrendezési szerződést köt a Kaláz Kft.-vel.  A 
Bészkü-telep bruttó vételára: 29.550.360 Ft. A szerződésnek tárgya 
minden felépítmény és a Kaláz Kft. nyilvántartásaiban, könyveiben 
a Bészkü-telepre vonatkozóan nyilvántartott eszköz. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert és a Kaláz Kft. ügyvezetőjét 
a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy módosítja a 2011. november 7-én a Kaláz Kft.-vel kötött 
adósságrendezési szerződést az alábbiak szerint: 
A szerződés 1. pont B) pontját a Képviselő-testület hatályon kívül 
helyezi. A szerződés 3. pontjának G. és I. szakaszai, valamint a 3) 
pontban végzett végösszeg-számítás az alábbiak szerint 
módosulnak: 
 
- (G) Gerinc utcai támfal építése (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
beavatkozás önkormányzati megrendelés alapján): 1.466.973 Ft  
- (I) köztisztasági feladatok ellátása (Budakalász közigazgatási területén 
minimálbérért alkalmazott munkavállalók bevonásával köztisztasági feladatok 
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elvégzése, részükre a szükséges minimális munkaruházat biztosítása, 2011. 
május hónaptól kezdve folyamatosan, a feladattal összefüggő kiadások 2011. 
szeptember 30-ig vannak összesítve, ez a feladat folyamatos megrendelésnek 
minősül): 5.683.959 Ft. 
 
mindösszesen:  13.810.678 Ft. 
Az 1) (A)-(C), valamint a 2-3. szerződéses pontok alapján a Kaláz Kft. 
Önkormányzat felé fennálló elszámolt tartozása 44.866.244 Ft. összeggel 
csökken, vagyis mindösszesen:  

89 627 516 – (29.550.360 + 1.505.206 + 13.810.678) =  44.761. 272 Ft. 
A szerződés egyéb pontjai hatályban maradnak. 

Budakalász, 2012. május 10. 
 
Rogán László polgármester                   Kaláz Kft. ügyvezetője” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megismert tartalommal történő aláírására. 

 
Felelős: polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a Bészkü-telep átruházásáról szóló 509/2010.(XII.14.) Kt. 

határozat nem mehetett teljesedésbe, mivel a Bészkü-telep átadása a 
Kaláz Kft. által feltárt, korábbi dokumentációs hiányosságok 
(apportlista fel nem lelhetősége, a Bészkü-telep földhivatali 
átvezetésének elmaradása) miatt nem történhetett meg. A 
Képviselő-testület azokat a bevételeket, amelyek a tényleges átvétel 
ellenére az Önkormányzatnál képződtek meg, elismeri olyan 
tételekként, amelyek a Kaláz Kft. önkormányzat felé fennálló 
tartozását kompenzáció útján csökkentik. A Képviselő-testület a 
fentiek alapján úgy határoz, hogy befogadja a Kaláz Kft. bruttó 
6.903.182 Ft. összegű számláját a Bészkü-telepen 2011. évben elért 
bevételei, és a Kaláz Kft. tartozásába beszámítja.  
 
Felelős: polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 



Oldal: 9 / 10 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy amennyiben jogszabályi lehetőség van a Kaláz Kft. 
tulajdonában álló szennyvíz-közmű ingyenes, és ÁFA-mentes 
módon történő önkormányzati tulajdonba vételére, úgy erre sort 
kíván keríteni. A Képviselő-testület utasítja a Kaláz Kft. 
ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg az irányadó jogszabályi 
feltételrendszert, és az ingyenes, valamint ÁFA-mentes átadás 
esetén a törvény által megengedett első határnapra (jelenleg 2012. 
július 1.) készítse elő döntéshozatalra az átadás alapját képező 
szerződés-tervezetet.  
 
Felelős: Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
4. Javaslat a BKÜ Kft. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közötti 

Budakalász Város kommunális szennyvíz átadás-átvételi szerződés 
jóváhagyása 
95/2012.(V.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a bizottsági 
állásfoglalást. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2012.(V.10.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező, a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. és a 
Fővárosi Csatornázási Művek között kötendő szerződés tartalmát 
tudomásul veszi. Ez a tudomásulvétel Budakalász Város 
Önkormányzata részére pénzügyi kötelezettséget nem keletkeztet 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kroó József ügyvezető 

 
Rogán László polgármester: Miután több nyilvános ülésen tárgyalandó 
napirendünk nincs, kérem, szavazzunk a zárt ülésről. 
 



Oldal: 10 / 10 
 

A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal döntött arról, hogy a 
továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
Rogán László polgármester a nyilvános ülést 18 óra 45 perckor berekeszti. 

 
K.M.F. 

 
 
 

Rogán László                                                            dr. Molnár Éva 
         polgármester                                                                        jegyző 
 
 

 


