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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  14/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

a Képviselő-testület 2012. június 28-án 18:00 órakor megtartott 

rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 

169/2012.(VII.03.) KT határozat 
Alapító Okirat módosításáról 
23/2012.(VI.29.) Önk. rendelet 
SZMSZ 2/2011.(I.27.) módosításáról szóló rendelet 
170/2012.(VI.28.) KT határozat 
Zeneiskola átszervezése kapcsán szükségessé vált átcsoportosításról 
171/2012.(VI.28.) KT határozat 
Szentistvántelepi Ált. Isk. elhalmozási kiadásainak átcsoportosításáról 
172/2012.(VI.28.) KT határozat 
Csatornaközmű-vagyon önkormányzati tulajdonba való átadásáról 
173/2012.(VI.28.) KT határozat 
Közvilágításra szánt összeg átcsoportosításáról 
174/2012.(VI.28.) KT határozat 
Közterületi hulladék gyűjtéséhez díjak átcsoportosítása 
175/2012.(VI.28.) KT határozat 
Európai Autómentes Nap 
176/2012.(VI.28.) KT határozat 
Oktatási intézményi csoportok létszámának engedélyezéséről 
177/2012.(VI.28.) KT határozat 
Telepi Óvoda létszámáról 
178/2012.(VI.28.) KT határozat 
Nyitnikék Óvoda létszámáról 
179/2012.(VI.28.) KT határozat 
Szentistántelepi Ált. Iskola létszámáról 
180/2012.(VI.28.) KT határozat 
Kalász Suli Ált. Iskola létszámáról 
181/2012.(VI.28.) KT határozat 
Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csoportok engedélyezéséről 
182/2012.(VII.03.) KT határozat 
Budakalász Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról 
183/2012.(VII.03.) KT határozat 
Szentistvántelepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
184/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Bölcsőde beszámoló elfogadásáról 
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185/2012.(VI.28.) KT határozat 
Nyitnikék Óvoda beszámoló elfogadásáról 
186/2012.(VI.28.) KT határozat 
Telepi Óvoda beszámoló elfogadásáról 
187/2012.(VI.28.) KT határozat 
Szentistvántelepi Általános Iskola beszámoló elfogadásáról 
188/2012.(VI.28.) KT határozat 
Kalász Suli Általános Iskola beszámoló elfogadásáról 
189/2012.(VI.28.) KT határozat 
Kós Károly ÁMK beszámoló elfogadásáról 
190/2012.(VI.28.) KT határozat 
Beszámoló kiegészítésének kéréséről – Budakalász Bölcsőde, Nyitnikék Óvoda, 
két ált.isk. és a zeneiskola 
191/2012.(VI.28.) KT határozat 
Mályva u. 3.fsz.1. önkormányzati bérlakás hasznosításáról 
192/2012.(VI.28.) KT határozat 
Beszámoló a Dunakanyari és Pilis Önkorm., Többcélú Kistréségi Társulásban 
végzett tevékenységről 
193/2012.(VI.28.) KT határozat 
Beszámoló a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban 
végzett munkáról 
194/2012.(VI.28.) KT határozat 
Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról 
195/2012.(VI.28.) KT határozat 
Május hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 14/2012. KT 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület 

2012. június 28-án, 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 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá:   

dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Molnár Éva jegyző 
Nagy Zsolt aljegyző 
dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi irodavezető 
dr. Udvarhelyi István, közösségi kapcsolatok irodájának vezetője 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 
Kroó József, a BKÜ Kft. ügyvezetője 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  

Szendi Erika 
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Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának és a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására  
132/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
   Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. I. Javaslat a Zeneiskola átszervezése kapcsán szükségessé váló átcsoportosításra 
II. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola felhalmozási kiadásainak 
átcsoportosítására 
138/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a Kaláz Kft. tulajdonában lévő csatornaközmű-vagyon önkormányzati 

tulajdonba való átadására 
144/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Kaláz Kft ügyvezetője 
 

4. I. Javaslat a közvilágításra szánt összeg átcsoportosításra 
II. Javaslat az önkormányzati intézmények és a közterületi hulladék gyűjtésének 
díjához a szükséges összeg átcsoportosítására 
152/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat a 2012. évi „Európai Autómentes Nap” rendezvény megszervezésére, 
csatlakozási szándék elbírálására 
148/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,   
Oktatási-, Kulturáli-s és Sportbizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat a 2012/2013-es tanévben, nevelési évben indítható iskolai tanuló- és 
óvodai csoportok számának és gyermeklétszámának engedélyezésére. 
150/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

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

7. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola és a Budakalász, Bölcsőde alapító 
okiratának módosítására  
151/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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8. Javaslat a közoktatási és gyermekjóléti intézmények vezetőinek 2011/2012. 
gondozási, nevelési és tanév végi beszámolójának elfogadására 
145/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

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

 
9. Javaslat a 2011 Budakalász,Mályva utca 3 fszt 1. szám alatt lévő, megüresedett 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 
147/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Beszámoló a Polgármester Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulásában végzett tevékenységéről 
133/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Beszámoló a polgármester Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásban végzett 2011. évi munkájáról  
137/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

12. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról 
131/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat a 2012. május hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására. 
135/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt napirendi pontok: 

 
14. Javaslat Kós Károly ÁMK intézményvezetői pályázatának elbírálására, a vezető 

megbízására (zárt ülésen tárgyalandó) 
149/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

15. Javaslat a BKÜ Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosítására 
153/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
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Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

16. Budakalász KKÁMK és az Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
területrendezése (zárt ülésen tárgyalható) 
129/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 

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

 
17. Javaslat a Sport 2012 pályázati támogatás módosítására (zárt ülésen tárgyalható) 

146/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 

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

18. Javaslat I-II. világháborús hősi emlékmű feliratának kiegészítésére 
(zárt ülésen tárgyalandó) 
136/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

19. Javaslat a Szegfű utcában található (volt cserkészgrund) építési telek adásvételéről 
szóló 107/2012. (IV.26.) sz. Kt. határozat módosítására (zárt ülésen tárgyalható)  
127/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

20. Javaslat a Budakalász, Gyümölcs u. 3023/5 hrsz-ú és a 3023/6 hrsz-ú építési telkek 
együttes értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
128/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
21. Javaslat a 63/2012. (III.29.) sz. Kt. határozat módosítására  

(zárt ülésen tárgyalandó) 
130/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
22. Javaslat a Budakalász, Sekrestyés utca 4121/21 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
139/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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23. Javaslat a Budakalász, Gyümölcs u. 2492 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
141/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

24. Javaslat a Luppa szigeten található ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló határozatok módosítására (zárt ülésen tárgyalható) 
142/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

25. Javaslat a Budakalász, Sugár utca 3053 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
(zárt ülésen tárgyalható) 
143/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
26. Javaslat a lakásbérleti díjtartozás törlésére (zárt ülésen tárgyalható) 

134/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

27. Tájékoztató az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek állásáról 
(zárt ülésen tárgyalható) 
140/2012.(VI.28.) 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 11 fővel határozatképes.  
A 26. 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 14., 15., napirendi 
pontokkal kezdjen a Képviselő-testület, hogy a meghívott vendégeknek ne kelljen 
várakozniuk. 
 
Nógrádi Zoltán: Kérem, hogy a 16. napirendi pontot vegyük le, mert a bizottság nem 
tárgyalta. 
 
Rogán László: A 26. napirendi pontot visszavonom. A módosításokat a napirendekkel 
kapcsolatban befogadom. 
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Van még valakinek más javaslata? (Nincs) Kérem, szavazzunk a módosításról. 
(Szavazás) Köszönöm. Megállapítom, hogy a napirendi pontokat 11 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta a módosításokkal 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. 
 
Kaltner Károly: Kérem, hogy a 14., 15-ös napirendi pontról, valamint a 26. napirendi 
pontról külön szavazzunk. 
 
Rogán László: Kérem, hogy akkor szavazzunk a 14., 15. napirendi pontok kerüljenek 
először megtárgyalásra. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a 14., 15. napirendi pontok 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta 
a képviselő-testület. 
 
Kérem, hogy szavazzunk a 16-os napirendi pont levételéről. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a 16. napirendi pont levételét 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a 
képviselő-testület. 
 
Kérem, hogy akkor összességében fogadjuk el a napirendi pontokat. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a napirendi pontokat 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a 
módosításokkal a képviselő-testület. 
 
 
Elfogadott napirendi pontok sorrendben:  
Zárt napirendi pontok: 

1. Javaslat Kós Károly ÁMK intézményvezetői pályázatának elbírálására, a vezető 

megbízására (zárt ülésen tárgyalandó) 

149/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 

2. Javaslat a BKÜ Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosítására 

153/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés (zárt ülésen tárgyalandó) 

 
Nyílt napirendi pontok: 

3. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának és a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására  
132/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
4. I. Javaslat a Zeneiskola átszervezése kapcsán szükségessé váló átcsoportosításra 

II. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola felhalmozási kiadásainak 
átcsoportosítására 
138/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
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5. Javaslat a Kaláz Kft. tulajdonában lévő csatornaközmű-vagyon önkormányzati 
tulajdonba való átadására 
144/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

6. I. Javaslat a közvilágításra szánt összeg átcsoportosításra 
II. Javaslat az önkormányzati intézmények és a közterületi hulladék gyűjtésének 
díjához a szükséges összeg átcsoportosítására 
152/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

7. Javaslat a 2012. évi „Európai Autómentes Nap” rendezvény megszervezésére, 
csatlakozási szándék elbírálására 
148/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
8. Javaslat a 2012/2013-es tanévben, nevelési évben indítható iskolai tanuló- és 

óvodai csoportok számának és gyermeklétszámának engedélyezésére. 
150/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

9. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola és a Budakalász, Bölcsőde alapító 
okiratának módosítására  
151/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
10. Javaslat a közoktatási és gyermekjóléti intézmények vezetőinek 2011/2012. 

gondozási, nevelési és tanév végi beszámolójának elfogadására 
145/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
11. Javaslat a 2011 Budakalász,Mályva utca 3 fszt 1. szám alatt lévő, megüresedett 

önkormányzati bérlakás hasznosítására 
147/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
12. Beszámoló a Polgármester Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulásában végzett tevékenységéről 
133/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
13. Beszámoló a polgármester Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásban végzett 2011. évi munkájáról  
137/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

14. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról 
131/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

15. Javaslat a 2012. május hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására. 
135/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
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Zárt napirendi pontok: 
 

16. Javaslat a Sport 2012 pályázati támogatás módosítására (zárt ülésen tárgyalható) 
146/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

17. Javaslat I-II. világháborús hősi emlékmű feliratának kiegészítésére 
(zárt ülésen tárgyalandó) 
136/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

18. Javaslat a Szegfű utcában található (volt cserkészgrund) építési telek adásvételéről 
szóló 107/2012. (IV.26.) sz. Kt. határozat módosítására (zárt ülésen tárgyalható)  
127/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

19. Javaslat a Budakalász, Gyümölcs u. 3023/5 hrsz-ú és a 3023/6 hrsz-ú építési telkek 
együttes értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
128/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
20. Javaslat a 63/2012. (III.29.) sz. Kt. határozat módosítására  

(zárt ülésen tárgyalandó) 
130/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
21. Javaslat a Budakalász, Sekrestyés utca 4121/21 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
139/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
22. Javaslat a Budakalász, Gyümölcs u. 2492 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
141/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

23. Javaslat a Luppa szigeten található ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló határozatok módosítására (zárt ülésen tárgyalható) 
142/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

24. Javaslat a Budakalász, Sugár utca 3053 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
(zárt ülésen tárgyalható) 
143/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
25. Tájékoztató az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek állásáról 

(zárt ülésen tárgyalható) 
140/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
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(Major Ede távozott a testületi ülésről 18:50 óra) 
 

Nyílt ülés kezdete: 

 

Napirendi pontok tárgyalása előtti polgármesteri beszámoló: 

 

- június 4. Dunai Révhajósok Országos Szövetségének a képviselői jártak nálunk a 
pályázati lehetőségekről tárgyaltunk; 

- június 4. délután az összetartozás napja alkalmából rendezett műsorunkat hallgatták 
a budakalászi polgárok; 

- június 7. Sörös Ferenc úr a Prolan Zrt tulajdonosa járt nálunk, az elkövetkezendő 
időszakról tájékoztatott minket 

- június 8. a Gyógynövénykutató Zrt-től jártak nálunk, megállapodásokról próbáltunk 
egyeztetni; 

- június 11. Pedagógus nap jutalmak kiosztása; 
- június 15-17. Kalászi Vigasságok; 
- június 18. Semmelweis Nap, városi díjak kiosztása; 
- június 21. Szépkorú lakótársunkat köszöntöttük a Csalogány utcában 
- június 26. Közmeghallgatás a Faluházban; 
- június 27. Szentendrén dr. Szabó Erikának a közigazgatási államtitkár meghívásából 

vettünk részt egy tájékoztatáson, az államigazgatás átszervezésével kapcsolatban; 
- megkezdődött a 2-es ütem beruházásának a műszaki átadása; 
- KRESZ táblák kihelyezése történt a városban; 
- cserkészgrund munkálatai elkezdődtek; 
- Bimbó utcai vízelvezetés rendbetétele elkezdődött; 
- folynak a régészeti feltárások; 
- Gerinc utcában az információs térkép kihelyezésre került; 
- Berdó utak javítását elkezdtük, de még nincs befejezve; 
- nevét elhallgató vállalkozó beültette a körforgalom melletti zöld sávot 
 
 
Május 31-i testületi ülésen feltett kérdésekre szeretnék válaszolni: 
 
Balogh Csaba: Béke sétányon még mindig nincs kirakva a motorozni tilos közlekedési 
tábla. 
Válasz: A kért táblák elkészültek, még ezen a héten Szávai Károlyék felszerelik. 
 
dr. Hantos István: Felső vár utcában a kátyúk mikor lesznek befoltozva? 
Válasz: Június 14-én elkészült a Felsővár utca kátyúzása 
 
dr. Hantos István: Gerinc utca elejére kérnénk egy sebességkorlátozó táblát. 
Válasz: A kért táblák szintén elkészültek, még ezen a héten Szávai Károlyék felszerelik. 
 



12 
 

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. 
Válasz: Folyamatban van, árajánlatokat kértünk a bontásra. A lakókat arra kérjük, hogy a 
fa ültetése előtt egyeztessenek Fetterné kolléganővel a fa fajtájának kiválasztásában. 
 
dr. Hantos István: Fecske utcában a száraz ágak lógnak ki a fákról. 
Válasz: A száraz ágakat levágtuk és Szávai Károlyék elszállították, de a diófáról csak 
augusztusban lehet levágni az ágakat. 
 
Tolonics István: Vasút sori pékség előtti területtel mi a helyzet? Mart aszfaltos megoldás 
lehetséges-e? 
Válasz: Folyamatban van, árajánlatokat kértünk a mart aszfaltozásra. 
 
Tolonics István: Járda ügy a József A. utca bal oldalán. 
Válasz: A műszaki átadás során is kérte az Önkormányzat, hogy a műszaki átadás 
feltétele legyen az északi járda megépítése. Kértük a NIF-et járjon el az anyagi forrás 
biztosítása érdekében. Amint rendelkezésre áll a fedezet a Colas megépíti a járdát. 
 
 
Nyílt napirendi pontok megtárgyalása: 

3. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának és a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására. 
132/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László: A nemzetiségi és az államháztartási törvény előírásai miatt szükséges a 
rendeletünk módosítása. A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési 
megállapodásokat beemeljük a szabályzatunkba. Az Államkincstár útmutatása szerint a 
szakfeladatok további bontása szükséges, ezért a hivatal alapító okiratát módosítani kell. 
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi , valamint az 
Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Nógrádi Zoltán: Volt egy módosító indítványom, remélem támogatni fogja a képviselő-
testület. Amikor szerződést kötöttünk a Média pályázaton nyertes céggel, akkor 
elhangzott, és nem okoz neki semmiféle extra terhelést, ha a bizottsági anyagok a 
honlapra időben kikerülnek. Ez a módosító indítványom az előző testületi ülésen, egy 
napirendi pont csere miatt, nem tudtam kellően érvelni mellette, ezért szeretném ezt most 
elmondani az SZMSZ-be. 
38.§.4.pontja „A meghívóban szereplő nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi pontok 
anyagainak a www.budakalasz.hu honlapon, a meghívó és az anyag kiküldésével 
egyidejűleg elérhetőnek kell lenniük.” 
 
dr. Molnár Éva: Nógrádi képviselő úr megkeresett, hogy csütörtökön küldjük ki az 
anyagot. Elvileg semmi akadálya nem lenne, csak a jogszabály nálunk nem úgy 
rendelkezik. A testületi anyag kiküldésének ideje hétfő.  
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Van egy olyan gyakorlati része, ha valami lekerül menetközben, akkor már csúszások 
lesznek a felkerüléssel. Polgármester úr azt jelezte, hogy a jogszabályi hátteret 
megpróbálja megteremteni. 
 
Rogán László: Úgy gondolom, hogy a nyílt ülésre kiküldött anyagokat, úgy is 
módosíthatjuk, a jó viszony érdekében ez egy jó pont lehet, úgy gondolom, hogy ennek 
nincs akadálya.  
 
Rogán László: Nógrádi képviselő úr módosítását teszem fel először szavazásra. 
(Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi rendeletnek a módosító kiegészítését hozta: 
 
Képviselő-testület a Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) 
önkormányzati rendelet módosításának a kiegészítése a következő: 
38.§.4.pontja „A meghívóban szereplő nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi pontok 
anyagainak a www.budakalasz.hu honlapon, a meghívó és az anyag kiküldésével 
egyidejűleg elérhetőnek kell lenniük.” 
 
Rogán László: Felolvasom a normatív határozatot és rendeletalkotási javaslatot. 
(Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2012.(VII.03.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát módosítja és azt az alábbi, egységes szerkezetben 
adja ki: 

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. 
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II. 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 
  
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 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatása normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatása 
882119 Óvodáztatási támogatása 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882202 Közgyógyellátás 

 
 

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



15 
 

II.10. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége: Nincs vállalkozási tevékenysége 
  

III. 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 
  
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.), a 144/2012 (VI.04.) és a 169/2012. (VI.03.) 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. július 15. 

Felelős:  polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi rendeletalkotási javaslatot hozta: 
 

23/2012.(VI.29.) Önk. rendelet 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) rendelet módosításáról 
szóló 23/2012. (VI.29.) önkormányzati rendeletét. 

 
 

4. I. Javaslat a Zeneiskola átszervezése kapcsán szükségessé váló 
átcsoportosításra 
II. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola felhalmozási kiadásainak 
átcsoportosítására 

 138/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: Az intézményi átalakulás miatt a költségvetés módosításának 
előkészítését, az előirányzatok időarányos kiszámítását, az átcsoportosítandó összegeket 
tartalmazza az előterjesztés. 
Az előterjesztés második része a Szentistvántelepi iskola felhalmozási kiadásainak 
átcsoportosításait tartalmazza. Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a két határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

170/2012.(VI.28.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Általános Művelődési Központ költségvetését kiemelt előirányzatonként 
az alábbiak szerint csökkenti, a Kalász Suli Általános Iskola kiemelt 
előirányzatainak egyidejű emelése mellett: 
 

Megnevezés 
Átcsoportosítás összege (KKÁMK 
csökken, Kalász Suli növekszik) 

Intézményi működési bevételek 
3 416 

Intézményfinanszírozás 
13 215 

Bevételek összesen 
16 631 

Személyi juttatások 
11 222 

Munkáltatót terhelő járulékok 
2 834 
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Dologi kiadások 
2 575 

Felhalmozási kiadások 
0 

Kiadások összesen 
16 631 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron 
következő módosítása során – a tényleges teljesítési adatok figyelembe 
vételével – a fenti összegek átcsoportosításáról intézkedjen. 

Határidő:  2012. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester 

 

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

 

171/2012.(VI.28.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi 
Általános Iskola felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint módosítja: 

Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosítás 

összege 
Módosított 

előirányzat 

egy tanterem (6.b) 
lambéria 350 

 

-350 
0 

Könyvtári ablakok 
felújítása 

400 
 

-100 
300 

2 db 4. osztályos és a 
6.b. osztályos terem 
felújítása (linóleum) 

900 
 

+450 1 350 

Összesen 1 650 0 1 650 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron 
következő módosítása során a fenti összegek átcsoportosításáról 
intézkedjen. 
 

Határidő:  2012. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 
 
 

5. Javaslat a Kaláz Kft. tulajdonában lévő csatornaközmű-vagyon önkormányzati 
tulajdonba való átadására 
144/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Az Országgyűlés által még el nem fogadott víziközmű szolgáltatás 
módosításáról szóló törvény hatályba lépésével lehetőség nyílik a viziközmű-vagyon 
térítésmentes átadására az önkormányzat részére. Az előterjesztés a Kaláz Kft. 
tulajdonában lévő teljes víziközmű-vagyon térítésmentes átadásáról szól. 
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

172/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kaláz Kft. 
2012. július 2. napjával a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX 
törvény 8.§. (1) – (4) pontja alapján szerződést köt a Kaláz Kft. 
tulajdonában lévő teljes víziközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról az 
Önkormányzat javára. A térítésmentes vagyonátruházás az általános 
forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó 
szempontjából a beruházó vállalkozási, bevételszerző tevékenységével 
összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert és a Kaláz kft. ügyvezetőjét a jelen 
határozat rendelkezései alapján létrejövő ingyenes vagyonátruházási 
szerződés aláírására. A szerződés aláírásával a Kaláz Kft. és a BKÜ Kft. 
közti közmű-szerződés megszűnik, a felek egymással elszámolnak. 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2012. július 2. napjával módosítja a BKÜ Kft-vel meglévő szerződését az 
alábbiak szerint: 
- A szerződés függelékében felsorolt, a bérlet tárgyát képező 
„vagyontárgyak jegyzéke” kibővül a Kaláz Kft-től az Önkormányzathoz a 
2012. július 2. napján hatályosuló szerződésben szereplő eszközökkel és 
tételekkel. 

- az éves, havonta kiszámlázott használati díj összege a kibővülő 
„vagyontárgyak jegyzékében” szereplő tételek alapján számítódik;  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a BKÜ kft. 
ügyvezetőjét a jelen határozat rendelkezései alapján létrejövő 
szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:  az Önkormányzat és a Kaláz Kft. szerződése tárgyában: a 
Polgármester, a Kaláz Kft. ügyvezetője; az Önkormányzat és 
a BKÜ Kft. szerződésmódosítása tárgyában a Polgármester, 
és a BKÜ Kft. ügyvezetője 

Határidő:  az Önkormányzat és a Kaláz Kft. szerződése tárgyában 2012. 
július 2 



19 
 

az Önkormányzat és a BKÜ Kft. szerződésmódosítása 
tárgyában 2012. július 15. 

 
 

6. I. Javaslat a közvilágításra szánt összeg átcsoportosításra 
II. Javaslat az önkormányzati intézmények és a közterületi hulladék 
gyűjtésének díjához a szükséges összeg átcsoportosítására 
152/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A 2012. évi költségvetés részletesen meghatározza az idei évi 
közvilágításra szánt összeg felhasználási területeit. A beérkezett árajánlatok alapján 
azonban mérlegelésre került néhány tétel, melyek bekerülési összege jóval meghaladja az 
idén erre szánt keretet, ezért célszerűbbnek látjuk az erre szánt összeget az időközben 
beérkező lakossági megkeresések kapcsán szükségessé váló bővítések átcsoportosítására. 
A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és azt a módosítást javasolta, hogy a József Attila közben 2 db oszlop és 
lámpa elhelyezése helyett csak 1 db kerüljön elhelyezésre, a fennmaradó összeg pedig 
átcsoportosításra kerül, melyet  BEFOGADOK.  

 

II. Javaslat az önkormányzati intézmények és a közterületi hulladék gyűjtésének díjához 
a szükséges összeg átcsoportosítására 
A testület az előző ülésen módosította a szolgáltatóval kötött szerződést, és döntött arról, 
hogy a költségek fedezetét átcsoportosítással biztosítja. Számításaink szerint a jelenlegi 
ürítési rendszer alapján az intézményi és közterületi hulladékszállítás plusz 5 M Ft 
költséget jelent. Ennek az összegnek a biztosításáról szól az előterjesztés.  
A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 

 

Rogán László: Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a két 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

173/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágításra 
szánt költséget az alábbiak szerint csoportosítja át: 

Sorszám megnevezés 
Önkorm. 
előirányzatok 

módosítás 
összege 

MÓDOSÍTOT
T ÖSSZESEN 

6. Közvilágítás: 2 295 2295 2295 

6.a) 
  - Fácán köz világítás 
kialakítása 1 000 -1 000 0 

6.b) 
  - Fácán utca 3. Világítótest 
1db. 65 -4 61 
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6.c)   - Szeder utca világítás 10 51 61 
6.d)   - Árok utca világítás 1 000 -1 000 0 

6.e) 
  - József Attila köz 1 db 
oszlop+lámpa. 220 -67 153 

6.f) 
 - Gyár utca 1 db hiányzó 
lámpatest pótlása   61 61 

6.g) 
 - Gát u. lakott terület 2 db 
hiányzó lámpatest pótlása   122 122 

6.h) 
 - Gyümölcs u. hiányzó 3 db 
lámpatest pótlása   183 183 

6.i) 
 - Óbuda u. hiányzó 1 db 
lámpatest pótlása   61 61 

6.j) 

 - 051/43 hrsz.-ú hiányzó 3 db 

lámpatest pótlása   183 183 

6.k) 
 - Kossuth L. u. 1 db lámpatest 
felszerelése   61 61 

6.l) 
 - egyéb, az év során felmerülő 
szükséges pótlások, karbantart. 1 197 1197 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron 
következő módosítása a fenti összegek átcsoportosításáról intézkedjen. 

Határidő:  2012. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester 
 

 

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

 

174/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
intézmények és a közterületi hulladék gyűjtésének díjához szükséges 
forrást bruttó 5 millió Ft-ot az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló rendeletének 13. melléklet I.2.1. Pályázati Önrész 2.381e Ft, 
valamint a I.2.3. Intézményi beruházási tartalék 352 e Ft, és a II. 1. 
Működési célú általános tartalék 2.267e Ft terhére biztosítja, ezzel az 
összeggel megemeli az önkormányzat működési kiadásait (381103 
települési hulladék begyűjtése szakfeladatot). 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron 
következő módosítása a fenti összegek átcsoportosításáról intézkedjen. 
 
Határidő:  2012. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester 
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7. Javaslat a 2012. évi „Európai Autómentes Nap” rendezvény megszervezésére, 
csatlakozási szándék elbírálására 
148/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budakalász 2005. óta minden évben csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által meghirdetett „Európai Autómentes Nap” mozgalomhoz. Ebben az 
esztendőben csökkentett forrással és délelőtti programmal, a Tour de Kalász kerékpáros 
rendezvény megszervezésével vesz részt a település.  
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi, valamint az 
Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
175/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászon a 
2012. szeptember 22-ei „Autómentes Nap” megrendezésével, a Tour de 
Kalász kerékpáros rendezvény megszervezésével és lebonyolításával 
csatlakozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett, 
„Európai Mobilitási Hét, Európai Autómentes Nap” című mozgalomhoz.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a 2012. évi Karta aláírására, a budakalászi „Európai 
Autómentes Nap” megszervezésére.   

Határidő:  csatlakozás esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
meghatározandó határidőig – az aláírt Karta megküldésével, 
rendezvényszervezés 2012. szeptember 22-én.  

Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
 
 

8. Javaslat a 2012/2013-es tanévben, nevelési évben indítható iskolai tanuló- és 
óvodai csoportok számának és gyermeklétszámának engedélyezésére. 
150/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az óvodai és iskolai beiratkozásokat követően az intézményvezetők 
elkészítették a 2012/2013. tanév osztály- és csoportbontásait. Örömteli tény, hogy az 
óvodákban a 2010. évi férőhelybővítés után valamennyi óvodába jelentkező budakalászi 
3-6 éves gyermek felvételét biztosítani tudtuk, az általános iskolákban egyre több 
budakalászi első osztályos gyermek iratkozik be, ennek köszönhetően 3-3 első osztály 
indítására került sor a következő tanévben. A zeneiskola Kalász Suliba történő 
átszervezésével pedig egyre több kalászi gyermek jelentkezik a művészeti iskolába. Ezek 
figyelembe vételével kerül sor az óvodai csoportok és iskolai osztályok, csoportok 
megszervezésére, az osztály- és csoportlétszámok meghatározására, a közoktatási 
törvényben meghatározott maximális osztálylétszám 20%-os megemelésére. 
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Az előterjesztést az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság tárgyalta, és elfogadásra 
javasolta. 
 
Bizottsági ülésen elhangzott kérdés a zeneiskola részéről, most itt is elmondom. Azon 
budakalászi gyermekek, akik zeneiskolába szeretnének járni, azoknak az önkormányzat 
megteremti a forrásait. Örömteli hírek érkeznek - ellentétben a félelmekkel, hogy 
csökkeni fog a zeneiskolába beíratott gyermekek létszáma -, több mint 69 fővel 
iratkoztak be többen.  
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatokat. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
176/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102.§(2) 
bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak 
szerint határozza meg a 2012/2013. nevelési és tanévben indítható óvodai 
csoportok, iskolai osztályok, csoportok és iskolai napközis csoportok 
számát:  

Telepi Óvoda:  8 csoport 
Nyitnikék Óvoda: 12 csoport 
Szentistvántelepi Általános Iskola: 17 osztály 
Kalász Suli Általános Iskola: 17 osztály 
Szentistvántelepi Általános Iskola:  8 napközis csoport 
(a tanuló szobával) 
Kalász Suli Általános Iskola: 10 napközis csoport 
(a tanuló szobával) 
Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (zeneművészeti ág): 
 21 csoport 
 
Határidő:  2012. szeptember  3. 
Felelős:   polgármester 

 

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

 
177/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 
tanévben a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 3.számú mellékelte alapján a Telepi Óvodában az előírt 
maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-al történő túllépését engedélyezi 
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2012. szeptember 3. napjától a Süni, Nyuszi és a Katica csoportok 
esetében.   

Határidő:  2012. szeptember 3. 
Felelős:   polgármester 
 
 

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

 
178/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 
tanévben a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 3.számú mellékelte alapján a Nyitnikék Óvodában az előírt 
maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-al történő túllépését engedélyezi 
2012. szeptember 3. napjától a Rigó, Harkály, Pillangó, Katica, Pingvin 
csoportok esetében.   

Határidő:  2012. szeptember 3. 
Felelős:   polgármester 

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

 
179/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 
tanévben, a Szentistvántelepi Általános Iskolában a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében a 
meghatározott 26 fős maximális létszámtól 20%-os, további oktatás 
szervezési okok miatt +10%-os eltérést engedélyez 2012. szeptember 3. 
napjától a BTM, SNI-s gyermekek számításának figyelembevételével az 
1, 2, 4, 5, 6. évfolyamokon, a 3. évfolyam összevont napközis 
csoportjában és tanuló szobai csoportban.  
 
Határidő:  2012. szeptember 3. 
Felelős:   polgármester 

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

 
180/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 
tanévben, a Kalász Suli Általános Iskolában a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében a 
meghatározott 26 fős maximális létszámtól 20%-os, további oktatás 
szervezési okok miatt +10%-os eltérést engedélyez 2012. szeptember 3. 
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napjától a BTM, SNI-s gyermekek számításának figyelembevételével az 
alsó tagozatos évfolyamokon, az 1/c osztály napközis csoportjában és a 
tanuló szobai csoportban. 
  
Határidő:  2012. szeptember 3. 
Felelős:   polgármester 

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

 
181/2012.(VI.28.) KT határozat 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 

tanévben, a Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. 
számú mellékletében 2012. szeptember 3. napjától az alapfokú 
művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán az alábbi csoportos 
foglalkozásokat és csoportszámokat engedélyezi:  

 
Szolfézs, Mozgásimprovizáció, Zenetörténet csop. össz. gy.létszám 

összesen (fő) 
Kiselőképző 2 17 

Előképző 3 30 

1. osztály 3 31 

2. osztály 2 23 

3. osztály 3 36 

4. osztály 2 21 

5.-6. osztály 1 10 

Mozgásimprovizáció (Kokas - előképzősöknek) 3 30 

Zenetörténet, 2 órás 1 10 

Zenetörténet, 1 órás 1 10 

Mindösszesen 21 csoport 218 gyermek 

 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 

tanévben, a Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kizárólag 
budakalászi gyermekek felvételéhez járul hozzá. 
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 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. 
tanévben, 2012. augusztus 1. napjától az intézmény átszervezését 
követően a Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 
betöltetlen intézményegység vezetői álláshely vezetői pótlékát 
megvonja, a határozatlan időre szóló közalkalmazotti munkakört 
(zenepedagógus) az intézmény számára 2012. augusztus 1. napjától 
biztosítja a 2012. szeptemberétől várható gyermeklétszám emelkedése 
okán. Így a Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
engedélyezett álláshelyének (szakfeladaton) száma továbbra is 13,25. A 
2012/2013. tanév kezdete előtt a beiratkozott gyermekek létszámának 
ismeretében és függvényében a további álláshely bővítést a Képviselő-
testület 2012. augusztus végén újra felülvizsgálja.  

 
Határidő:  2012. augusztus 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 

9. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola és a Budakalász, Bölcsőde alapító 
okiratának módosítására  
151/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Szentistvántelepi Általános Iskola és a Budakalász Bölcsőde vezetői a 
2012/2013. tanítási és gondozási évre beiratkozottak számának figyelembe vételével az 
intézmény férőhely számának megemelését kezdeményezték, amely az önkormányzat 
kötelező feladatellátást tekintve indokolt és szükségszerű. A Szentistvántelepi iskola 
férőhelyszáma 350-ról 405 főre, a Bölcsőde férőhelyszáma 30-ról 40 főre emelkedik. 
Az előterjesztést az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság tárgyalta, és elfogadásra 
javasolta. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a két normatív 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Budakalász Város Önkormányzat 182/2012.(VII.03.) határozata a 

Budakalász Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő Budakalász Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) alapító 
okiratát a felvehető gyermeklétszám tekintetében módosítja, a felvehető 
gyermeklétszámot 40 főben határozza meg.  A Budakalász Bölcsőde 
egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét képező alapító 
okiratát jóváhagyja.  
 
Határidő:  törzskönyvi nyilvántartásba vétel azonnal. 
Felelős: polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Budakalász Város Önkormányzat 183/2012.(VII.03.) határozata a 

Szentistvántelepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő Szentistvántelepi Általános Iskola (2011 Budakalász, 
Martinovics u.9. OM: 032408) alapító okiratát a férőhelyszám 
tekintetében módosítja, az iskolai felvehető gyermeklétszámot 405 főben 
határozza meg. A Szentistvántelepi Általános Iskola egységes szerkezetbe 
foglalt és a határozat mellékletét képező alapító okiratát jóváhagyja.  
 
Határidő:  törzskönyvi nyilvántartásba vétel azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
 

10. Javaslat a közoktatási és gyermekjóléti intézmények vezetőinek 2011/2012. 
gondozási, nevelési és tanév végi beszámolójának elfogadására 
145/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: A gyermekjóléti és közoktatási intézményeknek a 2011/2012. tanévről, 
nevelési és gondozási évről szóló beszámolójának fenntartói jóváhagyása jogszabályi 
kötelezettség. Ennek eleget téve az intézmények vezetői nagyon részletes, tartalmas, 
tanulságos beszámolókat készítettek az elmúlt egy évben végzett munkájukról.  
Az előterjesztést az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság tárgyalta, és elfogadásra 
javasolta. 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatokat javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

184/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 
Bölcsőde 2011/2012-es gondozási évről készített beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
185/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
2011/2012-es nevelési évről készített beszámolóját elfogadja.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 

 
 

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

 
186/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi Óvoda 
2011/2012-es nevelési évről készített beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 
 
 

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

 
187/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi 
Általános Iskola 2011/2012-es tanévről készített beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 

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

 
188/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli 
Általános Iskola 2011/2012-es tanévről készített beszámolóját elfogadja.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 

 
189/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Általános Művelődési Központ – többcélú intézmény 2011/2012. tanévről 
készített beszámolóját elfogadja. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kalász 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjét, hogy a 2010. évben az 
intézményben elvégzett belső ellenőri vizsgálat és a 2011. évben folytatott 
utóvizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésének teljesítéséről 
számoljon be, továbbá az intézmény gyakorló iskolaként történő 
működésének szabályszerűségét rendezze 2012. szeptember 3. napjáig. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 
 
 

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

 
190/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási 
intézmények 2011/2012-es tanév ill. nevelési évről szóló átfogó 
beszámolóiból hiányolja és annak kiegészítését kéri - a Budakalász 
Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda, a két ált. iskola és a zeneiskola esetében - a 
tanévben végzett munka eredményességéről alkotott beszámoló 
iskolaszéki, szülői munkaközösségi egyetértésével. A kiegészítéseket a 
Képviselő-testület soron következő rendes ülésén tűzi napirendre. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 

 
 

(Nógrádi Zoltán elhagyta az üléstermet.) 
 
 

11. Javaslat a 2011 Budakalász, Mályva utca 3 fszt 1. szám alatt lévő, 
megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására 
147/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A lakás korábban szolgálati lakásként funkcionált, most javasoljuk annak 
piaci alapon történő hasznosítását. 
Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
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Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
191/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2011 Budakalász, , Mályva utca  3 fszt. 1 szám alatti 62 
m2 alapterületű, 2 szobás,konyha kamra előtér  összkomfortos 
komfortfokozatú önkormányzati bérlakást piaci alapú bérlakásként 
kívánja a továbbiakban hasznosítani. A Képviselő testület felkéri a 
Polgármester, hogy a lakás bérletére vonatkozó pályázatot írja ki. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

(Nógrádi Zoltán visszaérkezett az ülésterembe.) 
 

12. Beszámoló a Polgármester Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulásában végzett tevékenységéről 
133/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Jelen előterjesztés nem annyira a Kistérségi Társulás elmúlt évéről, 
hanem annak jövőjéről szól. Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Egy pár szóval 
kiegészítette a beszámolót. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

192/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármester beszámolóját a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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13. Beszámoló a polgármester Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 2011. évi munkájáról  
137/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a Társulás 2011. évi 
tevékenységét, melynek célja egy eukomform hulladékgazdálkodási rendszer 
megvalósítása. Az elmúlt évben a testület 9 határozatot hozott a társulás munkájának 
elősegítésével kapcsolatosan. 
Az előterjesztés tartalmazza a Közép-Dunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi 
Társulatban végzett tevékenységet is.  
Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

193/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
polgármester Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulásban végzett 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 

14. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról 
131/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önök előtt lévő beszámoló a védőnői szolgálat elmúlt évi 
tevékenységéről szól. Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
Tolonics István: Megköszönöm a Slezák Szilviának ezt a beszámolót. A beszámoló 
utolsó bekezdése tartalmazza, hogy évek óta probléma a Kalász Suliban egy szülőszoba 
kialakítása. Nem lehetne ez ellen valamit tenni? Sajnálom, hogy elmentek az 
intézményvezetők, tőlük szerettem volna ezt megkérdezni. 
 
Rogán László: Ezt ősszel újra felvetjük az igazgató uraknak, és bízom benne, hogy meg 
tudjuk találni azt a helyiséget, ahol ez a munka zavartalanul folyhatnak. 
 
Kérem, jelezzék hozzászólásukat. (Nincs hozzászólás.) Felolvasom a határozati 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

194/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező beszámolót a Védőnői Szolgálat 2011. évben 
végzett munkájáról.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

15. Javaslat a 2012. május hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására. 
135/2012.(VI.28.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: Az előző hónapokhoz hasonlóan májusban 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 rendeletalkotási 
javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

195/2012.(VI.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 
hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 

 
Napirendi pontok utáni felszólalások: 

Krunity Péter:  
- Az új TV csomagban nincs nemzetiségi adás a programban, június 30-val 

megszűnik az adás. 
- Pataknál a hév állomáson van egy védő korlát kiépítve, már ki van lazulva. Kértem 

a közterületeseket, hogy nézzenek a rongálók után, esténként mi történik a 
helyszínen. 

- Postával szemben lévő kis közértnél az esti órákban italozás folyik, a ház tövébe 
végzik el a dolgukat, kérem ennek ellenőrzését. 
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- A kommunális szemét folyamatosan gyűlik a görög-keleti temetőnél, erre oda 
kellene napközben figyelni, kérem a segítséget. 

- Műszaki átadások megkezdődte a Hév átjárónál, le lett murvázva, de nem 
megoldott. A nagy esőbe lemossa a lejtőn. Megoldást kellene találni erre. 

 
Rogán László:  

- A lakosság szocializálódását nem tudja megoldani az önkormányzat a közértnél. 
- A lakosságra szintén vonatkozik az, hogy mindenkinek rendelkeznie kell 

szemétszállítási szerződéssel. Nincs annyi ember, hogy minden szemetes mellé 
kiküldjünk embereket ellenőrzés céljából. A József A. utcában is elloptak 30 
levendulát sajnos. 

- TV-vel kapcsolatban alpolgármester úr többet tud mondani. 
 
dr. Krepárt Tamás: Beszéltem az illetékes úrral a tegnapi napon, azt a tájékoztatást 
adta, hogy bármelyik analóg, vagy digitális csomag megrendelése esetén a helyi TV 
műsora fogható lesz. A lakosság felé minden féle után kommunikálásra kerül (újság, 
képújság stb.). Sajnos a szerb csatorna valóban nem került be a csomagok közé. 
Igényfelmérés történt a T-Com részéről és nem tudták beleilleszteni, másfelől az 
országos hálózat magukhoz igazították a csatornákat, ebben sajnos nem volt előrelépés.  
 
Rogán László: 

- A kidőlt betonozott korlátot vissza fogjuk állítani. Kérte a lakosság a padokat, 
folyamatban van a kihelyezése, türelmüket kérjük. 

 
dr. Udvarhelyi István: Kérem a lakosságot, hogy ha bármilyen lopást, rongálást észre 
vesznek, akkor jelentsék a közérdekű telefonszámok valamelyikén.  
 
Rogán László: Kérem a lakosságot – tudom, hogy nem az ő feladatuk -, hogy a házuk elé 
ültetett fákat locsolják meg néha. Kérem, hogy a város tisztántartásában együtt vegyünk 
részt.  
 
dr. Hantos István:  

- Részben a bevezetőben már kaptam választ a kérdéseimre, köszönjük az intézkedést, 
ami történt az előző kéréseinkhez képest. (térkép, víznyelő kitakarítása) 

- A helyi TV-re kaptunk választ, de az lenne a megnyugtató, ha széles körben publikus 
lenne, jó lenne, ha bárki a szerződésében ott láthatná, hogy a helyi TV mindenhol 
fogható. 

- A befogad nyilatkozat megtörtént részünkről. Van-e valami teendőnk a csatornával 
kapcsolatban? Berdóban a helyben lakók internetes fórumot nyitottak maguknak, 
hogy minél hamarabb informálódhassanak a csatornáról. 

- Szeretnénk megköszönni a Baráti Kör szervezését a Juniálisra. 
 
Rogán László: Az esők után kimentünk másnap, kézi erővel felszedtük a kavicsokat. A 
megoldás a csatornázás lesz. Folyamodtunk vízügyi engedélyért, várjuk az engedély 
kiadását. Ha ez meg lesz, azonnal lépünk tovább.  
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Amennyiben a csatornázást meg tudjuk kezdeni, akkor úgy próbálunk szerződést kötni, 
hogy abba beleférjen bizonyos szempontból a maradék utak kialakítása is.  
 
Nógrádi Zoltán: 

- A nyári szünetben kérném az oktatási intézményekkel kapcsolatos építési tervek 
aktualizálását, felülvizsgálatát. Kalász Suli tornaterme, Telepi Iskola bővítése, 
Nyitnikék Óvoda raktár épületére volt egy terv a tornaszobáról, ha lesznek 
pályázatok, akkor ezeket elő tudjuk venni. 

- Nagy örömünkre mind két iskolában lesz plusz egy osztály, ahol viszont új 
tantermekre is szükség van. Ez költségvonzatokkal jár. Kérem Polgármester urat, ha 
lehetőség van, akkor két jól felszerelt tanterem kerüljön kialakításra, ne pedig régi 
bútorokkal alakítsuk ki az új termeket. Próbáljunk meg forrás teremteni rá, tudom, 
hogy kevés a pénz. 

- Tó futás. Köszönjük a szervezőknek, iskolák, óvodák tanárjainak. 
 
Rogán László: 

- Telepi Suli tekintetében, a könyvtár épületét rendbe hoztuk. Forrást kell erre 
teremteni. Tartalmaz a mai nap olyan lehetőségeket, ami a forrás teremtéséhez 
megteremtheti a fedezeteket, a zárt ülés anyagában ez megtalálható. 

 
Balogh Csaba:  

- Köszönetnyilvánítás a Bimbó utcában elindult munkálatokhoz, a táblák 
kihelyezéséhez 

- Sárga csík felfestése hiányzik a Lenfonó előtt. A közmeghallgatáson nem voltak 
sokat ott, nem hallották, de választ kaptunk rá, hogy mindenképpen vissza lesz festve.  

- Szentendrei út 3-5. szivattyúháznál van egy betonteknő, a tulajdonos társak 
szeretnének valami funkciót kitalálni arra a részre. Egy nyilatkozatot kérnek az 
önkormányzattól, hogy az a terület az övék.  

- Szentendrei út 3-5. a ház gondnoka hívott fel, hogy a gyár épület mögött felmásztak a 
gyerekek, dobálták egymást, az autókat féltették. Kérem az önkormányzattól, hogy 
valamilyen módon vizsgálják felül, hogy ne tudjanak a gyerekek felmászni.  

 
Rogán László:  

- Orosz urat megkérem holnap, hogy nézzék meg, hogy hol másztak fel a gyerekek.  
- Felfestésre válaszolt a NIF vezetője, hogy újra kérvényezni kell, mert ez nem a város 

útja. 
- Közterület szebbé tételét reméljük meg tudjuk oldani, a szemét szállítási díjból 

átcsoportosítva virágládával, paddal egy leülő részt tudunk kialakítani. 
 
Tolonics István:  

- Jókai u. öv árok, nagyon nagy a gaz, tudom, hogy BKV terület, de jó lenne hatni 
rájuk 

- Budai úton illatozik egy macska, hívtam a közterületeseket, mondták, hogy 
intézkednek. Délután újra szólt a lakó, hogy még nem történt semmi. Mi a megoldás 
ilyenkor? 
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Rogán László:  
- A városfelügyelőknek intézkedni kell, be kell telefonálni.  
- Az öv árokkal kapcsolatban, szólok holnap kolleganőmnek, és intézzük az ügyet. 

 
A napirendelőtti hozzászólások végére érkeztünk. Megköszönöm mindenkinek a 
hozzászólását, akinek tudtunk válaszolni megtettük, az intézkedéseket elkezdjük. 
Szeretnék elbúcsúzni Budakalász polgáraitól. A képviselő-testület 5 perc szünet után zárt 
ülésen folytatja tovább a munkát. Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk, jó 
éjszakát kívánok.  
 
 

Képviselő-testület ZÁRT ülésen folytatja munkáját 
 

k.m.f. 
 
 
 Rogán László dr. Molnár Éva 
 polgármester jegyző 
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