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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
Szám: 19/2012. KT  

 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

A Képviselő-testület 2012. augusztus 30-án 15 órakor megtartott 
rendkívüli, nyilvános ülésen hozott döntésekről 

 
 

224/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
KKÁMK és a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában álláshely átcsoportosítás illetve álláshely bővítése  

225/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
KKÁMK és a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában álláshely átcsoportosítás illetve álláshely bővítése 

24/2012.(VIII.31.) KT RENDELET 
Az étkezési térítési díjakról  

226/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
HÉSZ módosítás 

227/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó döntések 
meghozatala, Duna-Vértes 

228/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó döntések 
meghozatala, Duna-Vértes 

229/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó döntések 
meghozatala, Duna-Vértes 

230/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó döntések 
meghozatala, Duna-Vértes 

231/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Kalászi Sportcsarnok hasznosítására szóló pályázat lezárása 

232/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Prekoberdó területrész csatorna beruházás pénzügyi kérdései 

233/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Prekoberdó területrész csatorna beruházás pénzügyi kérdései 

234/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Önkormányzati bérlakás hasznosítása 

235/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Önkormányzati bérlakás hasznosítása 

236/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
József Attila utca északi járdájának felújítása 
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237/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
József Attila utca északi járdájának felújítása 

238/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló szerződés 
megkötése az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 

239/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Illegálisan kihelyezett hirdetőtáblák kezelése  
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám:  19/2012 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 2012 augusztus 30-án, csütörtökön 15:00 órakor 
rendkívüli nyilvános testületi üléséről 

 
 

Az ülés helye: Faluház, Klubszoba 
 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
 Ercsényi Tiborné alpolgármester 
 Balogh Csaba képviselő 
 Kaltner Károly képviselő 
 Krunity Péter képviselő 
 Németh Antal képviselő 
 Tolonics István képviselő 
 
Megjelent továbbá:  dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
 dr. Molnár Éva jegyző 
 Nagy Zsolt aljegyző 
 Hegyvári János irodavezető 
 dr. Udvarhelyi István irodavezető 
 Orosz György irodavezető 
 Villám Zsuzsanna osztályvezető 
 Fetterné Ferenczy Beatrix referens 
  
  
 
 
Jegyzőkönyvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pontok: 

 
1. Javaslat az étkezési díjakról szóló rendelet módosítására 

175/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a „Vt-1” övezetre vonatkozó HÉSZ módosítási eljárás 

megindításáról szóló 69/2012.(III.29.) Kt. határozat módosítására 
174/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a települési szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó 

döntések meghozatalára: 
I. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagsági 

viszonyának vizsgálata 
II. A települési szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó a 

közbeszerzési eljárásra vonatkozó hatáskör átruházására 
III. Társulási hulladékgazdálkodási rendszert lehetségesen üzemeltető 

gazdasági társaságba való belépés 
IV. A települési szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó 

közbeszerzési eljárásban a közszolgáltatási szerződés 
időintervallumának meghatározása 

179/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak 

ellátására, valamint a ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására szóló 
pályázat lezárására 
168/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Dr. Udvarhelyi István, a Kaláz Kft. ügyvezetője 

 
5. Javaslat a budakalászi Prekoberdó területrész csatorna beruházás 

pénzügyi kérdéseinek tárgyalására 
176/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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6. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 
(Szentendrei út 1-3. A. ép. I/2.) 
170/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

7. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 
(Szentendrei út 1. I/3.) 
171/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

8. Javaslat a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár vezetőjének, 
valamint a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatójának kérelmére álláshely átcsoportosításra illetve álláshely 
bővítésre  
178/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat a József Attila utca északi járdájának felújítására 

177/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló szerződés 

megkötésére az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
167/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Major Ede képviselő 

 
11. Javaslat a Budakalász közigazgatási területén illegálisan kihelyezett 

hirdetőtáblák kezelésére  
166/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Kaltner Károly képviselő 

 
Zárt napirendi pontok: 

 
12. Javaslat lakásbérleti díjtartozás csökkentésére és részletfizetésre (Zárt 

ülésen tárgyalható) 
173/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság  



Oldal: 6 / 17 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
13. Javaslat a GyNK Ingatlanfejlesztő Zrt.-vel kötendő településrendezési 

szerződés alapjainak megtárgyalására (Zárt ülésen tárgyalható) 
161/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a Sugár utca 3053 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 

belterületbe vonására (Zárt ülésen tárgyalható) 
169/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat a 2012. évi „BUDAKALÁSZ JÓ TANULÓJA, JÓ 

SPORTOLÓJA” pályázat elbírálására (Zárt ülésen tárgyalandó) 
172/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Javasolja, 
hogy a meghívó szerinti 8. napirendet tárgyalja először a Képviselőtestület.  
 
A Képviselőtestület az elhangzott javaslattal együtt 7 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta a nyilvános ülés tervezett napirendjét. Ezt követően 
szintén 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a zárt ülés napirendjét. 
 
Napirendi pontok megtárgyalása 
 
1. Javaslat a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár vezetőjének, 

valamint a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatójának kérelmére álláshely átcsoportosításra illetve 
álláshely bővítésre  
178/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
bizottsági állásfoglalást. Kéri a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
224/2012.(VIII.30.) Kt. htározat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós 
Károly Általános Művelődési ház és Könyvtár 
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álláshelyének számát egy 6 órás, és egy 4 órás technikai 
álláshellyel megemeli, azaz az engedélyezett álláshelyek 
számát 13,75-ről megemeli 15-re 2012. szeptember 3. napjától.  
Ez a 1,25 álláshely a Kós Károly ÁMK Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény egységének a 2012. augusztus 1. 
napjától történt intézmény átszervezés előtti engedélyezett 
15,25 álláshely keretéből kerül átcsoportosításra a Kós Károly 
Művelődési ház és Könyvtár részére. 
Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységének 
engedélyezett álláshelye így 15,25-ről 14 álláshelyre csökken 
(13,25 ped., és 0,75 technikai). Jelen átcsoportosítás az 
önkormányzat számára többlet kiadást nem jelent. 
 
Határidő:  2012. szeptember 3. 
Felelős:     Polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

225/2012.(VIII.30.) Kt. htározat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász 
Suli Általános Iskola intézményegységének, az Alapfokú 
Művészeti Iskola álláshelyeinek számát 2012. szeptember 3. 
napjával 3,11 zenetanári álláshellyel megemeli 13,25-ről 
16,36-ra. Így a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola engedélyezett álláshelyeinek számát 
összesen 65,61-ben határozza meg (szakmai:54,61, technikai: 
11). 
A 3,11 álláshely finanszírozásához szükséges 1.905.720 Ft 
költséget az önkormányzat 10/2012.(III.08)sz. költségvetési 
rendeletéből biztosítja az alábbiak szerint: 
 9.sz. melléklet 3.1. sora – a Kistérség lakosságszám 
arányos hozzájárulásának – terhére, 1.405.720 Ft összeg 
erejéig, valamint a 

 12.sz.melléklet 4.sora – a Kalász Suli tetőszerkezetének 
felújítása – terhére 500.000 Ft összeg erejéig. 

 
Határidő: 2012. szeptember 3. 
Felelős:    Polgármester 

 
Ezt követően Rogán László polgármester megköszöni Pappné Fazekas 
Borbála vezetői munkáját.  
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2. Javaslat az étkezési díjakról szóló rendelet módosítására 

175/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
bizottsági állásfoglalást. Kéri a beterjesztett rendeletmódosítási javaslat 
elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

24/2012.(VIII.31.) KT RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a 24/2012.(VIII.31) önkormányzati rendeletet az 
étkezési térítési díjakról szóló 20/2002.(XII. 18.) rendelet 
módosításáról. 

 
3. Javaslat a „Vt-1” övezetre vonatkozó HÉSZ módosítási eljárás 

megindításáról szóló 69/2012.(III.29.) Kt. határozat módosítására 
174/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
bizottsági állásfoglalást. Kéri a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

226/2012.(VIII.30.) Kt. htározat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 17/2002. (X.18.) Kt. rendelet „Vt-1” övezetre 
vonatkozó HÉSZ módosítási eljárás megindításáról rendelkező 
69/2012.(III.29.) Kt. határozatát az alábbiakban módosítja:  
„ (2) A telek beépítettsége legfeljebb 40% lehet, lakófunkció 
esetén legfeljebb 25%. A beépítési mód oldalhatáron álló. Az 
előkert legkisebb mérete 5 méter, illetve kialakult. Az oldalkert 
legkisebb mérete a beépítési oldalon 1 méter, azzal ellentétes 
oldalon 5 méter , a hátsókert legkisebb mérete 6 méter.” 
.(5) A kialakítható telek legkisebb mérete 700 m².” 
A 69/2012.(III.29.) Kt. határozat egyéb rendelkezései 
változatlanok.   

 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Rogán László polgármester 
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4. Javaslat a települési szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására 

vonatkozó döntések meghozatalára: 
I. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás tagsági viszonyának vizsgálata 
II. A települési szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására 

vonatkozó a közbeszerzési eljárásra vonatkozó hatáskör 
átruházására 

III. Társulási hulladékgazdálkodási rendszert lehetségesen 
üzemeltető gazdasági társaságba való belépés 

IV. A települési szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárásban a közszolgáltatási 
szerződés időintervallumának meghatározása 

179/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
bizottsági állásfoglalást. Kéri a beterjesztett rendeletmódosítási javaslat 
elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

227/2012.(VIII.30.) Kt. htározat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
188/2011. (V.26.) Kt. határozatban foglaltak alapján 
felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a 
Duna- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulásból való kilépés módjáról és feltételeiről, különös 
tekintettel a kártérítés pénzügyi konzekvenciáira. 

 
Határidő: a tárgyalás megkezdése azonnal, döntés a Kt. rendes 
szeptemberi ülésén 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

228/2012.(VIII.30.) Kt. htározat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3) 
bekezdése alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. tv. (Hgt) 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
hatáskörét nem ruházza át a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásra. 
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A közbeszerzési eljárás keretében a települési szilárdhulladék 
begyűjtésére, szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárást az 
önkormányzat önállóan folytatja le és az eljárás 
eredményeként a közszolgáltatási szerződést a nyertes 
ajánlattevővel köti meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

229/2012.(VIII.30.) Kt. htározat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az önkormányzat a Duna-Vértes köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő települési 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő a települési 
szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, és a 
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó 
gazdasági társaságban tagként nem kíván részt venni. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

230/2012.(VIII.30.) Kt. htározat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
150/2012.(V.31.) KT Kt. határozatát az alábbiakkal egészíti ki:   
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a települési szilárdhulladék begyűjtésére, 
szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a 
közszolgáltatási szerződés időtartama 18 hónap és a kiírás 
további 12 havi opciós lehetőséget biztosít, melynek 
igénybevételéről a Képviselő-testület dönt a közszolgáltatási 
szerződés lejártát megelőzően 2 hónappal.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
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5. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak 
ellátására, valamint a ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására 
szóló pályázat lezárására 
168/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
bizottsági állásfoglalást. Kéri a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

231/2012.(VIII.30.) Kt határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Kaláz Kft. tulajdonosi jogkörének gyakorlója úgy határoz, 
hogy tudomásul veszi a Kaláz Kft. által 2012. május 10-én 
kiírt, majd 2012. május 31-én érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánított pályázat nyertesének, a Szentendrei Kézilabda 
Clubnak (SZKC) a szerződéskötést elutasító nyilatkozatát. A 
Képviselő-testület a Sportcsarnok működtetésére és bérletére 
irányuló harmadik pályázati kiírást az SZKC nyilatkozatának 
tudomásulvételével lezártnak nyilvánítja.  
 
Felelős:  Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő:  azonnal 

 
 
6. Javaslat a budakalászi Prekoberdó területrész csatorna beruházás 

pénzügyi kérdéseinek tárgyalására 
176/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító 
indítványát, azaz a PTKB a csatorna közműfejlesztési hozzájárulás 
mértékét az előterjesztésben írt 100 eFt helyett 80 eFt-ban javasolja 
meghatározni. 
 
Kaltner Károly bizottsági elnök röviden összefoglalja a bizottsági ülésen 
elhangzottakat, a meghívott Prekoberdó Szervezőbizottság 2 tagja által 
elmondott véleményt.  
 
Rogán László polgármester az 1. sz. határozati javaslatot bocsátja 
szavazása.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen, 2 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

232/2012.(VIII.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
határozati javaslatot e l u t a s í t o t t a : 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő Testülete 
javasolja Prekoberdó területrész csatornázására létrehozandó 
Társulásnak, hogy az Alapszabályában az alábbiakat 
szerepeltesse: 

„Azon telektulajdonosok akiknek a telke határos az 
Erdőhát, Klisovácz utca azon szakaszaival amelyek 
korábbi beruházás eredményeképpen csatorna közművel 
ellátottak, és arra rá tudnak kötni, a közműfejlesztési 
hozzájárulás összegét a következőképpen fizessék meg: 
A tulajdonosok az önkormányzat mindenkor hatályos 
rendelete szerinti összeget az önkormányzatnak, míg a 
Társulás által megállapított összeg és önkormányzatnak 
fizetett összeg különbözetét a Társulásnak fizessék 
meg.” 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: értesítésre polgármester 

 
 
Ezután a 2. sz. határozati javaslatról szavazott a Képviselő-testület. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

233/2012.(VIII.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
határozati javaslatot e l u t a s í t o t t a : 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Prekoberdó területrész csatorna fejlesztésére vonatkozón a 
Társulat azon tagjainak, akik a beruházás során megvalósuló 
csatornára kötnek rá, a csatorna közműfejlesztési hozzájárulás 
mértékét 80.000 Ft-ban állapítja meg azzal a feltétellel, hogy 
ha a megnövekedett csatorna használat miatt az 
önkormányzatnak bármilyen fizetési vagy beruházási, 
felújítási kötelezettsége keletkezik, azt az érintettekre tovább 
hárítja. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a 
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soron következő rendes testületi ülésre csatorna érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetéséről szóló rendelet módosítását e 
határozat figyelembe vételével terjessze elő. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: értesítésre polgármester  

 
7. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 

(Szentendrei út 1-3. A. ép. I/2.) 
170/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
állásfoglalását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

234/2012.(VIII.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, 
Szentendrei út 1-3. A. ép. I/2. szám alatti 45 m2 alapterületű, 1 
szobás, komfort nélküli komfortfokozatú önkormányzati 
bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) 
bérlakásként kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérlő 
kijelölésére és a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  értesítésre polgármester 

 
 
8. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 

(Szentendrei út 1. I/3.) 
171/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
állásfoglalását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

235/2012.(VIII.30.) KT határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, 
Szentendrei út 1. I/3. szám alatti 86 m2 alapterületű, 2 + ½ 
szobás, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakást 
nyilvános pályázat útján, piaci alapú bérlakásként kívánja a 
továbbiakban hasznosítani. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati 
felhívás kiírására és – a győztes pályázóval – a bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  értesítésre polgármester 

 
9. Javaslat a József Attila utca északi járdájának felújítására 

177/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
bizottsági állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

236/2012.(VIII.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy saját költségén felújítja a József Attila utca 
északi járda szakaszát (Szentendrei u – Óbuda u között) 
mintegy 800 m hosszúságban azzal, hogy a NIF felé 
jogfenntartással él a költségek megtérítésére vonatkozóan. 
A bekerülési költség az előzetes árajánlatok alapján 6 millió 
forint, melynek fedezetére átcsoportosítással az alábbi 
összegeket biztosítja: 
1. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 
1. melléklet 3. sor Önkormányzat dologi és egyéb folyó 
kiadások terhére (azon belül a 680002 Nem lakóingatlan 
kezelése szakfeladat) 2.000 E Ft-ot, 
2. 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 1.267e Ft terhére 
biztosítja, s ezzel egyidejűleg a 174/2012 (VI.28.) Kt. 
határozatát módosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
költségvetés soron következő módosítása során a fenti 
összegek átcsoportosításáról intézkedjen, valamint a járda 
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megépítésére ajánlatokat kérjen be, és a legkedvezőbb 
ajánlatot adóval a szerződést kösse meg. 
 
Határidő: átcsoportosításra a költségvetés következő 
módosítása, a járda megépítésére folyamatos 
Felelős: polgármester 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
237/2012.(VIII.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
174/2012. (VI.28.) Kt határozatát visszavonja és helyébe az 
alábbi határozat lép: 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzati intézmények és a közterületi hulladék 
gyűjtésének díjához szükséges forrást bruttó 1 millió Ft-ot az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
13. melléklet II. 1. Működési célú általános tartalék 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 során a fenti 
összegek átcsoportosításáról intézkedjen. 
 
Határidő:  átcsoportosításra a költségvetés következő 
módosítása 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
10. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló 

szerződés megkötésére az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
167/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
bizottsági állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

238/2012.(VIII.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a horgászati vízterületté nyilvánított Omszk tóra 
vonatkozó horgászati jog gyakorlását és a kötelezettségek 
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teljesítését ideiglenesen, határozott időre, 2012. december 31-
ig a határozat mellékletét képező szerződési tartalommal, 
50.000 Ft. ellenérték fejében az Óbuda-Kalász 
Horgászegyesületnek (képv.: Horváth István elnök, 
Budakalász, Tó u.1.) engedi át. A halászati jog átengedésének 
előfeltétele, hogy az Óbuda-Kalász Horgászegyesület 
tartózkodjon a Luppa-tavon történő jogosulatlan és 
jogszerűtlen horgászati tevékenységtől. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szerződést aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11. Javaslat a Budakalász közigazgatási területén illegálisan kihelyezett 

hirdetőtáblák kezelésére  
166/2012.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
bizottsági állásfoglalást. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

239/2012.(VIII.30.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az illegálisan kihelyezett óriástáblák ügyében – 
az építéshatósági és egyéb jogi eljárások lefolytatásán 
túlmenően a következő módszert alkalmazza, természetesen a 
helyzet rendezésére szolgáló minden jogi lépés megtétele 
mellett: az illegális óriástábla előtti közterületen egy 
szégyentáblát kell felállítani, a következő felirattal: 
 
“A mögöttünk lévő óriástábla engedély nélkül, szabálytalanul 
lett kihelyezve. A kihelyezőtől kérjük azonnali eltávolítását!” 

 
A tábla kihelyezéséről – amelynél a közterület-felügyelet két 
egyenruhás tagja működik közre - a helyi tévé, a honlap és az 
újság képes-szöveges összeállítást közöl, amelyet a visszatérő 
lakossági közzététel mellett el kell juttatni annak a hirdetőnek, 
akinek az érdekében az óriástáblát kihelyezték. A 
szégyentáblára a hirdetőnek megküldött levelet is ki kell 
függeszteni, maga a szégyentábla pedig addig marad 
kihelyezve, rajta az aktuális hirdetőnek címzett felszólítással, 
ameddig a szabálytalanságot meg nem szüntetik. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a 
nyilvános ülést – 15.30 órakor – berekeszti. A Képviselő-testület zárt 
ülésen folytatja munkáját.  
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László                                             dr. Molnár Éva  
            polgármester                                                          jegyző 
 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


