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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  12/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

a Képviselő-testület 2012. május 31-én 18:00 órakor megtartott 

rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

134/2012.(V.31.) KT határozat 
A Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2011. évi beszámolója 

135/2012.(V.31.) KT határozat 
A Kaláz Kft. 2011. évi beszámolója 

15/2012.(VI.04.) Önkormányzati rendelet 
10/2012.(III.7.) sz. költségvetési rendelet módosítása 

141/2012.(V.31.) KT határozat 
Ponty, Füves, Galagonya, Szüret utcák, valamint a Fácán köz felújítása  

16/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a 
közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól 

17/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
A talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről 

18/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről  

19/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Az étkezési térítési díjakról szóló 20/2002. (XII. 18.) sz. Kpvt. rendelet 
módosítása 

20/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről 

142/2012.(V.31.) KT határozat 
A Saubermacher 2012. májusban benyújtott új díjkalkulációja a 
hulladékelszállításra vonatkozóan 

143/2012.(V.31.) KT határozat 
A Saubermacher-Magyarország Kft. által használt, Mercedes gépjármű bérleti 
szerződésével kapcsolatos szerződés felülvizsgálata  
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21/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

144/2012.(VI.04.) KT határozat 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 

22/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
HÉSZ módosítás 

145/2012.(V.31.) KT határozat 

Értékvédelmi pályázat. 

146/2012.(V.31.) KT határozat 
Együttműködési megállapodás a Budakalászi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal 

147/2012.(V.31.) KT határozat 
Együttműködési megállapodás a Budakalászi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzattal 

148/2012.(V.31.) KT határozat 
AGézengúz Alapítvány forráshiány miatt támogatásának elutasítása 

149/2012.(V.31.) KT határozat 
 „Budakalász jó tanulója, jó sportolója" pályázat  

150/2012.(V.31.) KT határozat 
Hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása" című közbeszerzési eljárás 

151/2012.(V.31.) KT határozat 
Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi 
beszámoló elfogadása 

152/2012.(V.31.) KT határozat 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2011. évi 
beszámoló elfogadása.  

153/2012.(V.31.) KT határozat 
2012. március 05-től 2012. május 10-ig elfogadott lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentés elfogadása 

154/2012.(V.31.) KT határozat 
2012. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségek 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 12/2012. KT 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. május 31-én, csütörtökön 18:00 órakor 

 megtartott rendes, 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 
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 irodavezető 
dr. Udvarhelyi István, közösségi kapcsolatok irodájának vezetője 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit osztályvezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 
Kroó József, a Viziközmű Kft. ügyvezetője 
Szita László könyvvizsgáló 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  

Szendi Erika 
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Napirendi pontok: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 1. sz. 

módosítására 
126/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
 Népjóléti Bizottság 
 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott magatartások 

tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánításáról, és a közigazgatási bírság 
kiszabásának szabályairól szóló rendelet elfogadására 
102/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről, valamint az 

adatszolgáltatási eljárási szabályokról szóló rendelet módosítására   
110/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat az új lakásrendelet elfogadására 

116/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
 Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló 20/2002.(XII.18.) Kpvt. rendelet 

módosítására 
117/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
 Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. I. Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására  

II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására  
III. Javaslat a hulladékszállító gépjármű bérleti szerződésének felülvizsgálatára 
120/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és az Önkormányzat 
SZMSZ-ének módosítására 
122/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
 Népjóléti Bizottság 
 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 147.§-ának módosítására 

98/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 

99/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat a Budakalász Klenity dűlő - Szentendrei út jobboldala a Szentlászló 

útig - területrendezés elveinek megállapítására 
115/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
VISSZAVONVA 

 
11. Javaslat Budakalász Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok 

közötti együttműködési megállapodás megkötésére 
100/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
 Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a Gézengúz Alapítvány támogatására 

104/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a „Budakalász jó tanulója, jó sportolója" pályázat meghirdetésére 

105/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás szakmai tartalmára 

125/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
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Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
15. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2011. évi beszámolójának 

elfogadására 
106/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Kroó József, a BKÜ ügyvezetője 

 
16. Javaslat a Kaláz Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 

119/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: dr. Udvarhelyi István, A Kaláz Kft ügyvezetője 

 
17. Javaslat a Budakalászi Polgárőr Egyesület 2011. évi beszámolójának 

elfogadására 
108/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló 2011. évi beszámoló elfogadására 
101/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
19. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

123/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság, 
 Népjóléti Bizottság 
 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
20. Javaslat a 2012. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
97/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

 

Zárt napirendi pontok: 

21.  Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátására, 
valamint az ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására  kiírt pályázat 
elbírálására (zárt ülésen tárgyalandó) 
118/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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22. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt 
pályázatok elbírálására (zárt ülésen tárgyalható) 
107/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
23. Javaslat a városi díjak odaítélésére (zárt ülésen tárgyalandó) 

96/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
24. Javaslat a Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői 

pályázatának elbírálására, az intézményvezető megbízására (zárt ülésen 
tárgyalandó) 
109/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
25. Javaslat a Kalász Média pályázat elbírálására (zárt ülésen tárgyalandó) 

111/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

26. Javaslat a Budakalász, 3568/1 és 3568/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonására (zárt ülésen tárgyalható) 
121/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
27. Javaslat a Budakalász, 0189/96 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog 

gyakorlására (zárt ülésen tárgyalható) 
112/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
28. Javaslat a budakalászi 0178/78, 0178/93 – 96 hrsz.-ú ingatlanok művelésére 

vonatkozó megállapodás megkötésére (zárt ülésen tárgyalható) 
113/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
29. Javaslat a Budakalász, Luppa szigeten található 2620, 2621, 2622 és 2632 

helyrajzi számú Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételére (zárt ülésen tárgyalható) 
114/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

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

tárgyalandó) 
124/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
 Népjóléti Bizottság 
 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
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 10. napirendi pontot visszavonom. Kérdezem, hogy van-e valakinek még módosító 
indítványa a napirendi pontokkal kapcsolatban.  
 
Ercsényi Tiborné: Javaslom, hogy a zárt napirendi pontok közül a 25., 21., 24.,  23. 
valamint a nyílt napirendi pontok közül pedig a 14., 15. napirendi pontokkal kezdjen a 
Képviselő-testület, hogy a meghívott vendégeknek ne kelljen várakozniuk. 
 
Van még valakinek más javaslata? (Nincs) Kérem, szavazzunk a módosításról. 
(Szavazás) Köszönöm. Megállapítom, hogy a napirendi pontokat 10 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta a módosítást a képviselő-testület.  
 
Szavazást kérek arról, hogy zárt ülésen folytatjuk a munkát. (Szavazás.)  
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy zárt napirendi 
pontokkal kezdje az ülést. 
 
Elfogadott napirendi pontok sorrendben:  
Zárt napirendi pontok: 

1. Javaslat a Kalász Média pályázat elbírálására (zárt ülésen tárgyalandó) 
111/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
2. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátására, 

valamint az ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására kiírt pályázat 
elbírálására (zárt ülésen tárgyalandó) 
118/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
3. Javaslat a Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői 

pályázatának elbírálására, az intézményvezető megbízására (zárt ülésen 
tárgyalandó) 
109/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
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4. Javaslat a városi díjak odaítélésére (zárt ülésen tárgyalandó) 
96/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
Nyílt napirendi pontok: 

5. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2011. évi beszámolójának 
elfogadására 
106/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
6. Javaslat a Kaláz Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 

119/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
 
7. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 1. sz. 

módosítására 
126/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
8. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott magatartások 

tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánításáról, és a közigazgatási bírság 
kiszabásának szabályairól szóló rendelet elfogadására 
102/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
9. Javaslat a talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről, valamint az 

adatszolgáltatási eljárási szabályokról szóló rendelet módosítására   
110/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
10. Javaslat az új lakásrendelet elfogadására 

116/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
 
11. Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló 20/2002.(XII.18.) Kpvt. rendelet 

módosítására 
117/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
12. I. Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására  

II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására  
III. Javaslat a hulladékszállító gépjármű bérleti szerződésének felülvizsgálatára 
120/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
13. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és az Önkormányzat 

SZMSZ-ének módosítására 
122/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
14. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 147.§-ának módosítására 

98/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
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15. Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 
99/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
16. Javaslat Budakalász Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok 

közötti együttműködési megállapodás megkötésére 
100/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
17. Javaslat a Gézengúz Alapítvány támogatására 

104/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
 
18. Javaslat a „Budakalász jó tanulója, jó sportolója" pályázat meghirdetésére 

105/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
 
19. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás szakmai tartalmára 

125/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
 
20. Javaslat a Budakalászi Polgárőr Egyesület 2011. évi beszámolójának 

elfogadására 
108/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
21. Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló 2011. évi beszámoló elfogadására 
101/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
22. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

123/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
 
23. Javaslat a 2012. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
97/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Zárt napirendi pontok: 

24. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt 
pályázatok elbírálására (zárt ülésen tárgyalható) 
107/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
25. Javaslat a Budakalász, 3568/1 és 3568/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 

vonására (zárt ülésen tárgyalható) 
121/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
26. Javaslat a Budakalász, 0189/96 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog 

gyakorlására (zárt ülésen tárgyalható) 
112/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 
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27. Javaslat a budakalászi 0178/78, 0178/93 – 96 hrsz.-ú ingatlanok művelésére 
vonatkozó megállapodás megkötésére (zárt ülésen tárgyalható) 
113/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
28. Javaslat a Budakalász, Luppa szigeten található 2620, 2621, 2622 és 2632 

helyrajzi számú Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételére (zárt ülésen tárgyalható) 
114/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

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

tárgyalandó) 
124/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

 

(Major Ede elhagyta az üléstermet, 18:46 óra.) 

 

Napirendi pontok tárgyalása előtti polgármesteri beszámoló: 

 

- április 27. Árvízvédelemmel kapcsolatos megbeszélés a hivatalban; 

- május 9. Dietz Ferenc polgármesternél jártunk a járások kérdéseit beszéltük meg; 

- május 11. Megyeháza, dr. Szűcs Lajos úrral tárgyaltunk három polgármesterrel, a 

katasztrófavédelelemmel kapcsolatban; 

- május 18. ovis mezei futás; 

- május 21. Saumabacher járt nálunk, tárgyalásokat folytattunk; 

- május 23. Colas cég járt a hivatalba, ők fejezik be az építkezéseket, egyeztetéseket 

folytattunk; 

- május 29-én Tatár úrnál jártunk, Dietz polgármesterrel a hátsó tavak tekintetében 

folytattunk tárgyalásokat; 

- május 30. Pomázi Rendőrörs átadtuk a számítógépeket; 

- elkezdődtek a Kálvária feltárásának munkái; 

- a Bem utca mart aszfaltos átalakítása megtörtént, árokrendezés folyamatban van; 

- a kátyúzások lassan befejeződnek; 

- virágosítás folyik a városban; 

- megújult a Kahl am Main sétány; 

- egy budakalászi kertész vállalkozótól több, mint 100 cserjét kaptunk, ez elültetésre 

került; 

- útépítés végéhez közeledünk, fa kivágás megtörtént, ősszel kerül ültetésre a fasor 

kialakítása; 

- polgármesteri keretből átcsoportosítottam az öntözőrendszer kiépítésére. 

 

(Nógrádi Zoltán megérkezett, 18:58 óra) 
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Nyílt napirendi pontok megtárgyalása: 

5. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2011. évi beszámolójának 
elfogadására  
106/2012.(V.31.) sz. előterjesztés  

 
Rogán László: Kroó úr jelent van, kérem szavazzunk arról, hogy meghallgatjuk Kroó 
urat. (Szavazás.) A képviselő-testület 10 igen egyhangúan elfogadta a meghallgatást. 
 
Kroó József: Elnézést kérek, hogy a pénzügyi bizottság ülésén nem tudtam részt venni, 
adminisztrációs okokból miatt nem kaptam meghívót. Röviden összefoglalja a 
beszámolót. 
 
Nógrádi Zoltán: A Kft nyereségessé vált, jó hatásfokkal sikerült behajtani a díjakat? Egy 
adott évben nyereséges, vagy veszteséges, mennyiben függ attól, hogy a Fővárosi 
Csatornázási Művek milyen ütemben és milyen részekben számlázza ki a korábbi évek 
fogyasztásait? 
 
Kroó József: A behajtás nem befolyásolja a mérleg eredményt. A kintlévőségek jelentős 
része nem a tárgyévi követelések voltak, hanem egy korábbiak, ami nem befolyásolja a 
mérleg eredményét. A második kérdésre a válasz: jelentősen befolyásolja, a legnagyobb 
költségünk a Fővárosi Csatornázási Művek. 
 
dr. Hantos István: A Kaláz Kft beszámolójában szerepel, hogy nem ment 
zökkenőmentesen a tartozások kifizetése. Az önkormányzati lakások tekintetében a gyors 
szolgáltatás kiterjedhetne a lakosságra is (dugulás elhárítás stb.)? 
 
Kroó József: Felméréseket mi nem végeztünk, ha nő az igény erre a területre, akkor a 
kapacitásokat bővítjük. 
 
Németh Antal: Személyi ráfordítás csökkenés miből tevődik össze? 
 
Kroó József: Az ügyvezető díja bérmegtakarítás egyéb ráfordításnál szerepel. 
 
Rogán László: Van még valakinek hozzászólása. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a 
határozati javaslatot (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

134/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Közmű Üzemeltető Kft. 2011. évi beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, valamint a Kft. ügyvezetője 

 
(Krunity Péter kiment az ülésteremből.) 
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6. Javaslat a Kaláz Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 

119/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság beszámolóját elfogadásra javasolja.  
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

135/2012.(V.31.) KT határozat 
1.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. 
tulajdonosi jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy  
 a Kaláz Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság állapotáról, valamint 
a folyamatban lévő ügyekről szóló tájékoztatását elfogadja és a megtett 
intézkedéseket jóváhagyja; 
 a gazdasági társaság 2011. évre vonatkozó beszámolóját (ezer 
forintban) 581.814 Ft. mérlegfőösszeggel, 5.845 Ft. veszteséggel, illetve a 
beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat, a gazdasági társaság 2012-es 
üzleti tervét a megismert formában jóváhagyja. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester, a Kaláz Kft. ügyvezetője 

 
 

7. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 1. sz. 
módosítására 
126/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Rövid tájékoztatót tart az előterjesztésben foglaltakra. A bizottságok az 
előterjesztést támogatták, a Pénzügyi Bizottságnak egy módosító indítványa volt. Ez arról 
szól, hogy a településen elvégzendő általános szűrésekre 500 eFt-ot biztosítson a 
Képviselő-testület a HPV-oltásokra tartalékba helyezett összeg terhére. A módosító 
javaslatot a véleménylap tartalmazza. 
Ezen kívül egy módosító indítvány nyújtottam be korábban írásban: A Bem utcai útépítés 
megvalósítása során kétmillió forint megtakarítást értünk el, aminek terhére javaslom 
megvalósítani a Ponty, a Füves, a Galagonya, a Szüret utcák és a Fácán köz felújítását. 
Az erről szóló határozati javaslat kiosztásra került. A módosító javaslatokat befogadom!! 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

15/2012.(VI.04.) Önk. rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 10/2012. (III.7.) számú költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 15/2012. (VI.04.) sz. rendeletét. 

 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

141/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 
Ponty, Füves, Galagonya, Szüret utcák, valamint a Fácán közfelújítására 
2.000.000.-Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetési rendelet 12. sz. 
melléklet 9/a során szereplő Bem József utca mart aszfaltos kialakítása 
sora terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 (Krunity Péter visszaérkezett az ülésterembe.) 
 
 

8. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott magatartások 

tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánításáról, és a közigazgatási bírság 

kiszabásának szabályairól szóló rendelet elfogadására 

102/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: Törvényi változás miatt került napirendre az előterjesztés. Az 
önkormányzatok szabálysértést 2012. április 15-től már nem állapíthatnak meg 
rendeleteikben, ugyanakkor tiltott, közösségellenes magatartásokat igen, és ezek 
elkövetőivel szemben közigazgatási bírságot szabhatnak ki.  
A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és 

elfogadásra javasolta. 

 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a rendeletalkotási 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 

16/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(V.31.) 
önkormányzati rendelete a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, 
közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának 
szabályairól 
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9. Javaslat a talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről, valamint az 
adatszolgáltatási eljárási szabályokról szóló rendelet módosítására   
110/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi-, 
Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a rendeletalkotási 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 

17/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének17/2012. (VI.04.) 
rendelete a talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről, valamint 
az adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 17/2004.(VI.16.) 
rendelet módosításáról 

 

 

10. Javaslat az új lakásrendelet elfogadására 

116/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: Az új jogszabály a jelenleg hatályos lakásrendelet pontosítása, 
kiegészítése, amelyet az elmúlt években felmerült joghézagok és a kettős szabályozás 
elkerülése tett szükségessé. 
Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság, valamint a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. A Népjóléti Bizottság módosító indítványát nem 
fogadom be, mert a jogszabályi feltételeknek nem felel meg. A Pénzügyi-, 
Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság módosító indítványát befogadom, 
mely a költségalapú és piaci alapú bérlakás meghatározására vonatkozik. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a rendeletalkotási 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 

18/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (V.31.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről  
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11. Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló 20/2002.(XII.18.) Kpvt. rendelet 

módosítására 

117/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: A Képviselő-testület áprilisi ülésén döntött arról, hogy bölcsődei 
gondozási díj fizetését nem vezeti be a Bölcsődében ebben az évben, ezzel is enyhíteni 
kívánja a szülőkre egyre inkább általánosan nehezedő anyagi terheket. A Bölcsődét 
fenntartó önkormányzatnak jogszabályi előírások alapján helyi rendeletben szabályoznia 
kell. A gondozási térítési díj összegét még akkor is, ha ennek összege nulla. A Pénzügyi-, 
Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Oktatási-, Kulturális- és 
Sportbizottság támogatta a rendeletalkotási javaslatot. 

 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a rendeletalkotási 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  

19/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. 
(VI.04.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról szóló 
20/2002. (XII. 18.) sz. Kpvt. rendelet módosításáról 

 

 

12. I. Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására  
II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására  
III. Javaslat a hulladékszállító gépjármű bérleti szerződésének felülvizsgálatára 
 

Rogán László: Április elején változott hulladékgazdálkodásról szóló törvény és 
feloldásra kerültek a „díjstop” szabályai. A szolgáltatóval többször egyeztettünk, és 
meghívtuk őket a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülésre 
is, melyen az alábbi javaslat született: 

 60 l-es edény ürítési díja nem emelkedik  
 120 literes edény egyszeri ürítési díja nettó 476 Ft  
 240 literes edény esetében nettó 953Ft  
 1 100 literes edény esetében nettó 4.367Ft  

A szolgáltató ürítési díjjavaslata a törvényben foglalt érték alatt van átlagosan 9 %-os 
emelést jelent. 

A cserezsákos zöld és szelektív hulladékok gyűjtésének rendszerét az óriási veszteség 
miatt a szolgáltató a továbbiakban nem tudja fenntartani. Megszűnik a cserezsák rendszer 
és a novemberi egyszeri korlátlan mennyiségű zöldhulladék elszállítás is. A továbbiakban 
a zöld hulladékok elszállításához az év hátralevő részére minden díjhátralékkal nem 
rendelkező ingatlantulajdonos 8 db zöldhulladékos zsákot kap térítés nélkül, melyek 
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átvételére a Hulladékudvarban van lehetőség. Amennyiben ezen felüli zöldhulladék zsák 
igénye merül fel, bruttó 378 Ft-os áron tudja megvásárolni. 
 

A lakosság a szelektíven gyűjtött műanyag hulladékait bármilyen átlátszó zsákban 
kihelyezheti a megadott gyűjtési napokon. 2012-ben a „rugalmas” lomtalanítás 1 
alakalommal vehető igénybe. 

 
Az önkormányzati intézmények hulladékszállítása után eddig az Önkormányzat 
átalánydíjat fizetett, a jövőben valós ürítések alapján történik az elszámolás. 
 
A szerződés módosítása ez alapján történik.  
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a rendeletalkotási 
javaslatot, majd a két határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  

20/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (V.31.) 
Önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás 
rendjéről, a települési szilárd hulladék összegyűjtésére elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 
8/2007.(II.21.) sz. rendelet módosításáról 

 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

142/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
közszolgáltató 2012. májusban benyújtott új díjkalkulációját és a 
szolgáltatás műszaki tartalmának módosítását. 
Az önkormányzati intézmények és a közterületi hulladék gyűjtésének 
2012 évi díja június 1-től 3,97,Ft/liter+ÁFA a „Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés” szolgáltatás díja 178.928-,- Ft+ÁFA fix összeg, 
Önkormányzati zöldhulladékok begyűjtésének díja 18.000 Ft/7 m3-es 
konténer +áfa, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében átcsoportosítással biztosítja. A „rugalmas” lomtalanítás 
évi 1 alakalommal vehető igénybe. 
A szolgáltató az érvényes lakossági közszolgáltatói szerződéssel 
rendelkező lakosoktól havi egy alkalommal a begyűjtés napjain bármilyen 
átlátszó zsákban elszállítja a szelektíven gyűjtött hulladékot (a külön 
gyűjtött műanyag, fém, társított hulladékokat) és a kötegelten kihelyezett 
papírhulladékot.   
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2012 június 1-től díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantulajdonosok 8 db 
zöldhulladékos zsákot kapnak térítés nélkül, melyek átvételére a 
Hulladékudvarban van lehetőség.  
A szolgáltató zöld hulladékot 2 hetente elszállítja. A többlet zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló zsákokat a lakosok a kijelölt elárusító helyeken 
megvásárolhatnak. 

 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja 
a város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, 
szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási 
Szerződés módosítását. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  

143/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Saubermacher-Magyarország Kft. által használt, 
önkormányzati tulajdonban lévő UNIPORM F20M típusú Mercedes 
gépjármű bérleti szerződésével kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 
tegye meg, bízza meg az önkormányzat ügyvédi irodáját a szerződés 
felülvizsgálatával.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

 

 
13. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és az Önkormányzat 

SZMSZ-ének módosítására. 
 
Rogán László: A jogszabályi változások szükségessé teszik, hogy a Polgármesteri 
Hivatal, illetve az önkormányzat által ellátott feladatokat elválasszuk egymástól, ezért a 
Hivatal Alapító Okiratát, valamint az önkormányzat SZMSZ-ét szükséges módosítanunk. 
A bizottságok a határozati és a rendeleti javaslatot támogatták. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a rendeletalkotási és a 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  



19 
 

 

21/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012.(VI.01.) 
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2012.(VI.04.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2012.(VI.04.) határozata 
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról  

 

ALAPÍTÓ OKIRAT -  

módosításokkal egységes szerkezetben 

 

I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, AZ ALAPÍTÓ ILLETVE AZ IRÁNYÍTÓ SZERV NEVE 
ÉS CÍME 

 
 
I.1. A költségvetési szerv 
neve: 

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

  
1.2. A költségvetési szerv 
alapító szerve, aki az 
alapítói jogokat 
gyakorolja: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
I.3. A költségvetési szerv 
irányító szervének neve, 
székhelye: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

  
 

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI, TEVÉKENYSÉGE 

 
II.1. A költségvetési szerv 
székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
  
II.2. A költségvetési szerv 
telephelyei: nincsenek 
  
II.3. A költségvetési szerv 
illetékessége: Budakalász Város közigazgatási területe 
  
II.4. A költségvetési szerv 
jogállása: Önálló jogi személy 
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II.5. A költségvetési szerv 
által ellátott közfeladat: 

Az önkormányzati törvényben előírt (önkormányzati 
és államigazgatási) feladatok és a hatáskörébe tartozó 
helyi közügyek ellátása (kötelező feladatok), továbbá 
a Képviselő-testület által önként vállalt helyi 
közügyek, feladatok ellátása 

  
II.6. A költségvetési szerv 
szakágazati besorolása 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

  
II.7. Az 
alaptevékenységhez 
kapcsolódó szakfeladatok: 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi 
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 

  
II.8. A költségvetési szerv 
kisegítő tevékenysége: Nincs 
  
II.9. A költségvetési szerv 
kiegészítő tevékenysége: Nincs 
  
II.10. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége: Nincs vállalkozási tevékenysége 
  
 

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYAI 

 
III.1. A költségvetési szerv 
besorolása a 2008. évi CV. 
törvény előírásai szerint:  
a) tevékenységének jellege 
alapján: Közhatalmi költségvetési szerv 
  
b) a feladatellátáshoz 
kapcsolódó funkciója 
szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
  
III.2. A költségvetési szerv 
induló vagyona: 145 618 eFt 
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III. 3. Az előirányzatok 
feletti rendelkezés 
jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkezik 
  
III. 4. Az előirányzatok 
feletti jogosultság 
gyakorlásának rendje: 

A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai 
szerint 

  
III. 5. A költségvetési szerv 
vezetőjének megbízási 
rendje: 

A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja. A 
képviselő-testület pályázat alapján, a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevez ki határozatlan időre, nyilvános 
pályázat alapján a hivatal közigazgatási-szakmai 
vezetésére. A jegyző magasabb beosztású 
köztisztviselőnek minősül. A jegyző munkáltatója 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a 
polgármester. 
 

  
III. 6. A költségvetési szerv 
foglalkoztatottaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 

- köztisztviselői jogviszony, 
- közalkalmazotti jogviszony, 
- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
 jogviszony, 
- megbízási szerződéses jogviszony. 

  
  
 
Záradék:  
 
A Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/2003. (XI. 11.) számú határozatával hagyta jóvá, melyet a 
201/2008. (V. 27.), a 379/2009 (VIII. 6.) és a 144/2012. (VI.04.) számú határozatával módosított. 
 
Jelen alapító okirat a törzsadattári bejegyzés napján lép hatályba. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat Módosítását és az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárnak küldje meg 
 
  Határidő:  2012. június 30. 
 Felelős:  polgármester 
 

 

14. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 147.§-ának módosítására. 

98/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: A Képviselő-testület 2011. októberben arról határozott, hogy a HÉSZ 
villamos-energia hálózatok kiépítésére vonatkozó előírásait módosítsa. A fenti 
határozatnak megfelelően folytattuk le az államigazgatási eljárást. Az Állami Főépítész a 
módosítással kapcsolatos további észrevételt nem tett.  
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Tájékoztatom a testületet, hogy 2012. május 9-én, törvényességi felhívás érkezett a Pest 
Megyei Kormányhivataltól, melyben a HÉSZ 147.§ (2) bekezdésének módosítását kérik 
a Képviselő-testülettől. Az elfogadással a testület a törvényességi felhívásnak is eleget 
tesz. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a rendeleti 
javaslatot támogatta. 
 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a rendeletalkotási 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 

22/2012.(V.31.) Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete a település helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló többször módosított 17/2002. (X.18.) 
rendelet módosításáról 

 

 

15. Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 

99/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: A korábbi évek gyakorlata alapján, a védett épületek homlokzat-felújítási 
támogatásának pályázati kiírása aktuálissá vált. A képviselő-testület a 2012. évi 
költségvetésében 500 000,-Ft-ot biztosított a település területén található helyi 
védettséget élvező épületek, építmények felújításának támogatására. A Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatta a kiírást. 
 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

145/2012.(V.31.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász területén 
lévő helyi védettséget élvező épületek és építmények felújításának 
támogatására pályázatot hirdet meg, a határozat mellékletben foglalt 
feltételekkel a 2012. évi költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős :   polgármester 
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16. Javaslat Budakalász Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok 
közötti együttműködési megállapodás megkötésére 
100/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján az önkormányzat és a 
nemzetiségek között új együttműködési megállapodást kell kötni. Az előterjesztést a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a két határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

146/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodást köt a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

147/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodást köt a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

17. Javaslat a Gézengúz Alapítvány támogatására 

104/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László A gazdasági válság okozta működési hiány pótlására a Gézengúz 
Alapítvány 2 millió forintos támogatás igénylésére vonatkozó kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz.  A költségvetésünk erre vonatkozó forrással nem rendelkezik, így a 
támogatásra forráshiány miatt nincs lehetőség. Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
nem javasolta a támogatás biztosítását. 
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Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

148/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gézengúz 
Alapítvány Cseppek Háza Rehabilitációs és Módszertani Központ (2011 
Budakalász, Sport u. 3.) számára 2012. évben, a jelen gazdasági 
helyzetben forráshiány miatt támogatást nem tud biztosítani. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

 

18. Javaslat a „Budakalász jó tanulója, jó sportolója" pályázat meghirdetésére 
105/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzat a korábbi évek hagyományai alapján – a tanulásban és 
a sportteljesítményekben is kimagasló sikereket elérő általános iskolás diákok 
ösztönzésére – meghirdeti a „2012. évi jó tanuló, jó sportoló” pályázatát. Az Oktatási 
Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan javasolta a pályázat kiírását, meghirdetését. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

149/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben 
meghirdeti a „Budakalász jó tanulója, jó sportolója" pályázatot.  
A Képviselő-testület a 2012. évi „Budakalász jó tanulója, jó sportolója” 
pályázati kiírást a határozat mellékletével együtt (kiírás, adatlap, értékelés, 
díjazás, átadás) elfogadja. A felhívást a helyben szokásos módon és az 
iskolákban hirdeti meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
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19. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás szakmai tartalmára 

125/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzatok kötelező feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás 
megszervezése és fenntartása. A 10 évre kötött közszolgáltatási szerződés 2012. 
december 31-én lejár. Tekintettel a szolgáltatás becsült értékére –és figyelembe véve a 
szerződés időtartamát, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
A közbeszerzés kiírását tovább komplikálja, hogy Önkormányzatunk tagja a  Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, valamint az, hogy a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános és ágazati jogszabályok folyamatosan, 
kiszámíthatatlanul változnak, melyek szintén akadályozzákk a közbeszerzés kiírását. Az 
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  

 

Nógrádi Zoltán: A bizottságnál feltett kérdésemet szeretném megismételni. Az a 
közbeszerzési eljárás, amit most kiírunk az lehetőséget biztosít-e arra, hogy érkeznek erre 
árajánlatok, ugyan olyan alku folyamat levezényelhető-e a közbeszerzési eljárás során? 
 
Nagy Zsolt: Rövid tájékoztatást ad a hulladékgazdálkodásról szóló közbeszerzési eljárás 
kiírásának feltételeiről. Tagjai vagyunk a Duna-Vértes Köze Társulásnak, ill. van egy 
hulladékgazdálkodási törvényünk és egy hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatos kormány rendelünk, ez a három tény egymásnak ellentmond. 
Jól, minden szabálynak megfelelően ezt a közbeszerzési eljárást kiírni sem tudjunk, a 
kiírásnak jogszabályi gátjai vannak. 2014 előtt a Duna Vértes Köze 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak nem lesz hulladéklerakója. A szabály úgy szól, hogy 
ha a társulásnak tagjai vagyunk, akkor csak a társulás többi tagjával együtt írhatunk ki 
közbeszerzési eljárást, illetve jelen pillanatban a Társulásra van ez a jog átruházva. A 
társulás nincs abban a pozícióban, hogy jelenleg ezt az eljárást kiírja, nincs hova elvinni a 
hulladékot. Jelenlegi álláspont szerint 2014-ben sem lesz meg a társulásnak a 
hulladéklerakója. Hulladéklerakót és hulladék szállítót kell beszerezni, a törvény szerint 
minimum 10 évre. Budakalász tekintetében a 2013-as év biztosan kiesik. A 
Vidékfejlesztési Minisztériumban írják az új hulladékgazdálkodási törvényt. A 
minisztérium illetékesei sem tudnak olyan megoldást mondani, amire azt mondanánk, 
hogy minden hatályos jogszabálynak megfelel. A határozati javaslatban ezért szerepel, 
hogy az önkormányzat éljen a felterjesztési jogával, kérjen egy állásfoglalást, hogy jelen 
pillanatban a problémánkra, mi a törvényes megoldás. 
 
Rogán László: Élni kell a felterjesztési jogunkkal, nem szeretnénk törvényt szegni.  
 
Nógrádi Zoltán: Ha jól értem, akkor az lesz, hogy a következő évre valamilyen 
szerződés-módosítással, hosszabbítással a Sauberbacher fogja szállítani a szemetünket. 
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Rogán László: Én ezt nem gondolom így. Jövőre csak olyan hulladékszállító dolgozathat 
az országba, aki rendelkezik önkormányzati tulajdonnal. A Sauberbacher 100 %-ban 
osztrák tulajdonú.  
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

150/2012.(V.31.) KT határozat 
1./ Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 
közbeszerzési tervéről szóló 67/2012.(III.29.) Kt. határozatát a 
„Hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása" című közbeszerzési 
eljárással kiegészíti. 
 
2./ Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt műszaki 
tartalmát elfogadja. 
 
3./ Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított 
felterjesztési jogával élve felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevében 
megkeresse a téma szerint hatáskörrel rendelkező Vidékfejlesztési 
Minisztert és a jogértelmezési kérdésben kérje ki állásfoglalását. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester, Nagy Zsolt aljegyző  
Közreműködő: Toperczer Ferenc Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 
 

20. Javaslat a Budakalászi Polgárőr Egyesület 2011. évi beszámolójának 
elfogadására 
108/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság a 
Polgárőr Egyesület 2011. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadásra javasolja 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

151/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Polgárőr Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

 

21. Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2011. évi beszámoló elfogadására 
101/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: Az Önkormányzat előző évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása jogszabályi kötelezettség. Elfogadás 
után a beszámolót meg kell küldeni a Kormányhivatal részére. Tartalmi elemei nagyrészt 
kötöttek, de emellett jó összefoglalót adnak az elmúlt évi tevékenységről. Az 
előterjesztést a Népjóléti Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja." 
 

 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

152/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2011. évi 
gyermekvédelmi beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: 2012. május 31.  
Felelős:  polgármester  

 
 
22. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

123/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: A Képviselő-testület a nyilvános ülésen hozott határozatainak 

végrehajtásáról és határidő módosításról szól a határozati javaslat. Valamennyi bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta azzal, hogy a vagyongazdálkodási terv 

elkészítésének határidejét 2012. októberre javasolja elhalasztani.  

 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

153/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülésen 
2012. március 05-től 2012. május 10-ig elfogadott lejárt határidejű 
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határozatokról szóló jelentést elfogadja, továbbá a vagyongazdálkodás 
közép- és hosszú távú terv előterjesztéséről szóló 37/2012.(II.23.) Kt. 
határozat végrehajtási határidejét októberi testületi ülésre módosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 

 

23. Javaslat a 2012. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
97/2012.(V.31.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: Az előző hónapokhoz hasonlóan áprilisban is elkészült az áttekintett 
pályázati lehetőségek összefoglalójáról készült tájékoztató, mely elfogadását javasoljuk. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 

Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 
hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

 
Napirendi pont utáni felszólalások: 

Krunity Péter: Padokat szeretném megkérdezni, hogy születet-e valami döntés azzal 
kapcsolatban, hogy megvalósításra kerül-e? 
 
Rogán László: A padok kapcsán és a vasút sornál a korlát kialakítására is az idén sor fog 
kerülni. 
 
Krunity Péter: Az esti órákban az állomáson söröznek a fiatalok, kérem, hogy a 
polgárőrök nézzenek rájuk. 
A görög keleti temetőnél a ketrecek tele vannak különböző szemetekkel, autógumikkal 
stb. Az egyházi község lépni fog a lezárással. A tulajdonviszonyok nem tudom, hogy 
alakulnak a Katolikus temetőből felfelé, oda egy kerítést lehetne kiépíteni. 
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Rogán László: A Promontorbor tulajdona, felszámolás alatt van, amíg nem rendeződik, 
nem tudunk kivel tárgyalni.  
 
Krunity Péter: A Kábel TV megszüntette a szerb nemzetiségi adást, sőt nincs benne 
külföldi adó. 
 
Rogán László: Ez nem fedi a valóságot. Két nappal ezelőtt beszéltem Bene úrral. 
Húzzák át a kábeleket. Az alapcsomag mellé fel van sorolva a tematikus csatornák, ki 
kell választani és mellé kell rendelni a csatornákat. A Kábel TV lassan leépíti a 
csomagjait és a T-Com veszi át. A T-Com-tól már megkaptuk a csatornák kiosztási 
lehetőségét. Kérem, hogy személyesen menjen be érdeklődni. 
 
Krunity Péter: Anyagkiküldetéseket változtatni kellene, olvashatatlan anyagokat 
kapnak, későn érkezik az anyag.  
 
dr. Papp Judit: Valóban az utóbbi napokban sok anyagot kapott a képviselő-testület és a 
bizottságok. Előfordulhat ilyen eset, hogy néha hiba csúszik bele, de igyekszünk 
pontosan az anyagokat küldeni. Elnézést kérünk. 
 
Balogh Csaba: Béke sétányon még mindig nincs kirakva a motorozni tilos közlekedési 
tábla. 
 
Rogán László: Záros határidőn belül intézkedünk. 
 
Balogh Csaba: Béke sétányon volt egy betörési kísérlet, nem lehetne-e a polgárőröket 
arra kérni, hogy időközönként látogassák végig ezeket a helyszíneket.  
A Kábel TV irodájánál nagy a sorban állás. Nem lehetne-e a határidőt június 30-ig 
módosítani? 
 
Rogán László: A képújságot kérem figyelemmel kísérni, mennek ki személyesen is 
üzletkötők, tájékoztatást adnak a változásokról, a lehetőségekről. Az időpont 
hosszabbításának lehetőségéről nincs kompetenciánk beleszólni. 
 
dr. Hantos István: Felső vár utcában a kátyúk mikor lesznek befoltozva? 
 
Rogán László: Napokon belül. 
 
dr. Hantos István: Gerinc utca térkép? 
 
Rogán László: Heteken belül.  
 
dr. Hantos István: Gerinc utca elejére kérnénk egy sebességkorlátozó táblát. 
 
Rogán László: Meg fogjuk vizsgálni. 
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dr. Hantos István: A Cseresznye utca sarkán ott maradt a betonozott alapzat, a lakók 
jelezték, hogy ha ezt feltörnék, akkor szeretnének fákat ültetni a helyére. 
 
Rogán László: Pár nap türelmet kérünk, megvizsgáljuk az ügyet. 
 
dr. Hantos István: A Kálvária feltárására lennének lelkes, önkéntes segítők. Kinél 
jelentkezzenek, ha van erre lehetőség? 
 
Rogán László: Az ásatásnál, is lehet jelentkezni. Villám Zsuzsa kolleganőmnél meg van  
Tompa úr telefonszáma.  
 
dr. Hantos István: Vízelvezetéssel kapcsolatban, hogy meg van a szakvélemény, van 
erre valami kitűzött idő, hogy mikor lesz ezzel kapcsolatban lépés a megvalósításra? 
 
Rogán László: Ha látta a szakvéleményt, akkor látta az összeget is. Kb. 6 ingatlannál ez 
a munka 6 mFt-ba kerül. Erre jelenleg nincs forrásunk. 
 
dr. Hantos István: Árok utca kitisztítása? 
 
Rogán László: Folyamatban van a tisztítása. 
 
dr. Hantos István: Damjanich u. melletti árok, Fecske utcában az idős lakók nem tudják 
takarítani. Kérik segítségünket. 
 
Rogán László: Szávai Károly részére adja meg a telefonszámát a lakóknak, ők 
megpróbálnak segíteni. 
 
dr. Hantos István: Fecske utcában a száraz ágak lógnak ki a fákról. 
 
Rogán László: Megoldás alatt van. 
 
dr. Hantos István: Ki hogyan, milyen módon állíthat táblát Budakalászon. Rovás írásról 
van szó. 
 
Rogán László: Az útkezelők. Megkerestek a Jobbik Magyarország képviselői, 800 
településen már állítottak. Elmentek a közútkezelőhöz, ők azt mondták, semmi akadálya, 
ha kifizetik a díjat.  
 
dr. Hantos István: Nekem ezzel tartalmilag is van gondom, nem vagyok meggyőződve 
arról, hogy egy ilyen típusú mozgalmat követni és favorizálni kellene.  
 
Rogán László: Minden 1 m2-t meghaladó Budakalász belterületén lévő táblához már van 
közünk.  
 
Tolonics István: Kábel TV az alapcsomagból eltűnik a helyi TV adó. Érdekünk, hogy 
közöljük a véleményünket, Budakalász nyilvánossága veszélybe kerül.  
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Vasút sori pékség előtti területtel mi a helyzet? Mart aszfaltos megoldás lehetséges-e? 
 
Rogán László: Ha marad pénz a felújításokból, akkor igyekszünk ezt megcsináltatni. 
 
Tolonics István: Járda ügy a József A. u. bal oldalán. 
 
Rogán László: Nincs benne a kiírásban, jeleztük mindenhol, szeretnénk idén 
megcsináltatni, de most ez nem lesz megoldva június 15-ig. 
 
Tolonics István: Hétvégén tartja a Budakalászi Baráti Kör a 26. Juniálisát, szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. 
 
Nógrádi Zoltán: Széchenyi utcán az ott lévő őrző védő autója bevetésen volt, a jobb kéz 
szabályokat nem vették figyelembe. 
 
Rogán László: Jeleztük. 
 
Nógrádi Zoltán: Hangos bemondós autósok ügye. Jogügylet elindult ezzel 
kapcsolatban? 
 
Rogán László: A csendrendeletünket szeretnénk változtatni, ha magasabb jogszabály ezt 
nem tiltja. 
 
Nógrádi Zoltán: Az egészségházról szeretnék kérni egy rövid helyzetjelentést az aktuális 
állapotáról. 
 
Rogán László: Az egészségház a tervek szerint áll. Elkészültek az engedélyezési tervek, 
a kollegáim személyesen elvitték az engedélyeztetéseket, hogy gyorsítsuk a folyamatot. 
A hivatali tervek bekerültek a hivatalba, árazott költségvetéssel, elküldtük különböző 
cégeknek. Ha minden optimálisan megy és senki nem támadja meg, nem fellebbez senki, 
akkor elvileg július első hetében indulhat az építkezés. A tervek jogerőre emelkedése 
nagyon lassan megy. 
 
Mányai Zoltán: Nem kell problémát csinálni a rovás írás táblával kapcsolatban. Kruniy 
úr kertjében jogosan lett elhelyezve az óriás tábla? 
 
Rogán László: Az önkormányzat a tábla tulajdonosát megkereste, fellebbezett a 
tulajdonos, azon dolgozunk, hogy eltűnjön onnan a tábla. 
 
Rogán László: Értesíti a budakalászi lakosokat, hogy az önkormányzat nem mérette fel a 
nyílászárók állapotát. Kérem a lakosokat, hogy ne engedjenek be senkit, akik ilyen 
ügyben megkeresik Önöket. Ne higgyenek nekik.  
Június 4-én 18.00 órakor tartjuk a Trianoni megemlékezést, kérem jöjjenek el. 
 
A nyílt napirendi pont végére érkeztünk. Szeretnék elbúcsúzni Budakalász polgáraitól. 
Mindenkinek jó éjszakát kívánok.  
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