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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

Szám:  21/2012. KT  

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

A Képviselő-testület  

2012. szeptember 27-én 18:00 órakor megtartott 

rendes, nyilvános ülésen hozott döntésekről 

 

 

27/2012.(IX.28.) KT RENDELET 

 Az önkormányzat tulajdonában lévő pihenő célú bértelkek hasznosításáról 

szóló 35/2009. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

248/2012.(IX.27.) KT határozat 

Az önkormányzati bértelkek hasznosításáról 

28/2012.(IX.28.) KT RENDELET 

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről 

szóló ../2012.(..)  önkormányzati rendelet megalkotása 

249/2012.(IX.27.) KT határozat - NORMATÍV 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról 

250/2012.(IX.27.) KT határozat 

 Tájékoztató a 2012. évi nyári napközis foglalkozások lebonyolításáról 

251/2012.(IX.27.) KT határozat 

Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról. Bölcsőde 

252/2012.(IX.27.) KT határozat 

Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról. Nyitnikék Óvoda 

253/2012.(IX.27.) KT határozat 

Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról. Telepi Óvoda 

254/2012.(IX.27.) KT határozat 
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Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról. Szentistvántelepi Általános Iskola 

255/2012.(IX.27.) KT határozat 

Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról. Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

256/2012.(IX.27.) KT határozat 

Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról. Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár 

257/2012.(IX.27.) KT határozat 

Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról. Pályázati tervek 

258/2012.(IX.27.) KT határozat 

A Szentistvántelepi Általános Iskola költségvetési pótigényének elbírálására 

259/2012.(IX.27.) KT határozat 

A Szentistvántelepi Általános Iskola költségvetési pótigényének elbírálására. 

Kalász Suli 

260/2012.(IX.27.) KT határozat 

Az általános iskolák működtetésének finanszírozására 2013. január 1-jétől 

261/2012.(IX.27.) KT határozat 

A Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

262/2012.(IX.27.) KT határozat 

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány és a  Budakalász-Szentistvántelepi 

Egyházközség-Szent István Római Katolikus Plébánia támogatására - A 

szentistvántelepi plébánia története 

263/2012.(IX.27.) KT határozat 

A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány és a  Budakalász-Szentistvántelepi 

Egyházközség-Szent István Római Katolikus Plébánia támogatására - A 

Szentistvántelepi Általános Iskola története 

264/2012.(IX.27.) KT határozat 
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A Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány és a  Budakalász-Szentistvántelepi 

Egyházközség-Szent István Római Katolikus Plébánia támogatására – 

Szentistvántelep története. 

265/2012.(IX.27.) KT határozat 

A Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátásra, valamint az 

ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására szóló pályázat kiírására, és az ehhez 

kapcsolódó döntések meghozatalára 

266/2012.(IX.27.) KT határozat 

A Kaláz Kft. részére tagi kölcsön nyújtására 

267/2012.(IX.27.) KT határozat 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvételének lehetőségéről 

268/2012.(IX.27.) KT határozat 

A 2012. június – július - augusztus hónapokban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 

elfogadására 

269/2012.(IX.27.) KT határozat 

A nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám:  21/2012 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

A Képviselő-testület  

2012. szeptember 27-én 18:00 órakor megtartott 

rendes, nyilvános ülésen hozott döntésekről 

 

 

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 

 Nagy Zsolt aljegyző 

 dr. Papp Judit irodavezető 

 dr. Udvarhelyi István irodavezető 

  

  

Jegyzőkönyvezető: Hajzer Annamária 
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Javasolt napirend: 

Nyílt: 

1. Javaslat az önkormányzati bértelkek hasznosításáról szóló rendelet módosítására 

és a bértelkek hasznosítására 

181/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelet megalkotására, valamint a Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okiratnak módosítására 

182/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat az általános iskolák működtetésének finanszírozására  
2013. január 1-jétől 
190/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola költségvetési pótigényének 

elbírálására 

191/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára  

193/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

6. Javaslat a 2013. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra, a 

pályázat kiírására Az anyag később kerül kiküldésre 

194/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

7. Javaslat a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány és a Budakalász-

Szentistvántelepi Egyházközség-Szent István Római Katolikus Plébánia 

támogatására 

195/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

8. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátásra, valamint 

a ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására szóló pályázat kiírására 

197/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

9. Javaslat a Kaláz Kft. részére tagi kölcsön nyújtására  

198/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

10. Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvételének lehetőségéről 

187/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

11. Tájékoztató a 2012. évi nyári napközis foglalkozások lebonyolításáról 

189/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

12. Javaslat a 2012. június-július-augusztus hónapokban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 

elfogadására 

180/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

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

 

13. Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról 

196/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

14. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

200/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Zárt: 

15. Javaslat a budakalászi 0129/1 hrsz.-ú ingatlanból 4500 m2 területrész 

hasznosítására (zárt ülésen tárgyalható) 

183/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

16. Javaslat helyiségbérleti díjtartozás mérséklésére (zárt ülésen tárgyalható) 

184/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

17. Javaslat a Budakalász, Sugár utca 3075 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út 

belterületbe vonására (zárt ülésen tárgyalható) 

185/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

18. Javaslat a Budakalász, Galagonya utcában található önkormányzati tulajdonú 

telek értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 

188/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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19. Beszámoló a Csodabogár Bölcsődével kötött ellátási szerződés teljesüléséről (zárt 

ülésen tárgyalandó) 

186/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés  

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

20. Javaslat a Szederinda Családi napközi támogatására (zárt ülésen tárgyalandó) 

192/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

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

tárgyalandó) 

199/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Népjóléti Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

 

Rogán László polgármester: tisztelettel köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet és 

az összes budakalászi televízió nézőt. A 2012. szeptember 27-ei rendes testületi ülést 

ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel 

határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban nekem van két módosításom, a 

6. és a 15. napirendet visszavontam, ezt nem tárgyalja ma a Képviselő-testület. 

Kérdezem akkor a többi képviselő társamat, hogy kinek van még hozzászólása.  

 

Nógrádi Zoltán képviselő: Köszönöm. A napirendi sorrend átrendezését javasolnám, 

a 11. napirend, ami a Nyári napközis foglalkozások lebonyolításáról szól, a 13. 

napirend, ami a gyermekvédelmi, a köznevelési intézmények tanévindításáról szól, 

illetve a 4. napirend, ami az iskolák költségvetési pótigényéről szól, napirendek előre 

vételét kérném. Az intézményvezetők itt vannak, azt gondolom, hogy a többi az már 

őket nem érinti. Javasolnám, hogy ezeket vegyük előre. Köszönöm. 

 

Rogán László polgármester: A rendeletalkotási javaslatok után törvényességi 

szempontból működhet az előre vétel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek a 

napirendi pontokhoz hozzászólása. Nincs. Ebben az esetben azt fogom feltenni 
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szavazásra, hogy a 11., 13., és 4. napirendek előzzék meg a rendeletek alkotása után 

az összes többi napirendet.  

A Képviselőtestület 11 egyhangú igen szavazattal a nyilvános ülés napirendjét 

elfogadta. A zárt ülés napirendjét 11egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 

 

Polgármesteri beszámoló: igyekszem rövidre fogni, de azért egy pár dolgot meg kell 

említenem.  

2012. július 2-án Ada testvérvárosunkat látogattuk meg, Adai napok voltak.  

2012. július 26-án részt vettünk a Szerb búcsúban, ezúton is köszönöm a meghívást, 

nem voltam még ilyen szertartáson, ezért is köszönöm az invitálást.   

2012. augusztus 5-től Lővétén voltunk egy nagyobb csapattal, a Kamp János 

Capellével együtt, és a legprofibb műsort szolgáltatták, mellettük erdélyi és több 

magyar fúvóscsapat is fellépett. 

A nyár folyamán folytatódtak nagyobb beruházásaink. A kalászi kocsi kikerült a 

körforgalomba. Az orvosi rendelő építése terv szerint zajlik, a mai nap fejezték be a 

cölöpözéseket, a vasbeton szerelvényezés fog kezdődni. Az önkormányzat által is 

támogatott ásatások a nyáron is rendben zajlottak, a továbbiakban a Auchan általi 

támogatásokból is folynak tovább a munkálatok. Itt szeretném bejelenteni, hogy a 

nagy sikerű, augusztus 25-ei közönségnapot megismételjük október 6-án, melyre 

kérek mindenkit, aki teheti ezen az ásatásokon vegye részt, egy közösséget teremtő 

nap legyen. A körforgalom mögötti, az állomáson bevezetett lámpák újrahangolása a 

napokban fog megtörténni. A NIF 3 kamerát helyezett el a sorompóknál, ezeknek a 

kiértékelése után azt ígérték, hogy a tapasztalatoknak megfelelően áthangolják a 

lámpákat.  

A nagy átmenő forgalom megfékezésére tettünk pár intézkedést, megpróbáljuk 

megakadályozni a Domb, Hegyalja utcákat ne használják menekülő útként, azt tudni 

kell, hogy az útjainkon átmenő, megterhelő forgalom 80%-a nem budakalászi 

lakosok miatt van. A tanév rendben elindult, 3 első osztály indult mindkét 

iskolánkban. Az intézményi nyári felújítási munkálatok mindenhol rendben 

lezajlottak. Az alpolgármester asszonnyal a héten végigjártuk az összes óvodát, 

bölcsődét, iskolát, mindenhol rendben elindult a tanév, fennakadások nincsenek. 

Mindenkinek nagyon jó munkát kívánok. Azt előbb már említettem, de most is 

megjegyzem. hogy a Zeneiskola tagintézmény élén új igazgató van, Bokor György 

vette át az intézmény vezetését, együtt dolgoznak Völgyes József Kalász Suli 

igazgatójával. Én azt látom, hogy mind a Kalász Suliban, mind a Telepi iskolában 

zavartalanul folynak a zeneiskolai tanítások, várnak minden tanulni vágyó gyermeket 

sok szeretettel.   
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Napirendi pontok megtárgyalása: 

 

1. Javaslat az önkormányzati bértelkek hasznosításáról szóló rendelet módosítására 

és a bértelkek hasznosítására 

181/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. 

A bértelkekre vonatkozó bérleti szerződések 2012. október 31-én lejárnak, ezért azok 

meghosszabbításáról és az esetlegesen fennálló telekbérleti díjtartozásról dönteni 

szükséges. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot is elfogadásra 

javasolta. 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

Két döntésre van szükség, az első egy rendeletalkotási javaslat, a másik egy határozat 

elfogadása.  

 

Felolvassa a rendeletalkotási javaslatot, kéri annak elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 tartózkodás 

szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

27/2012.(IX.28.) KT RENDELET 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja – a 

rendeletmódosítási javaslat mellékletét képező – az önkormányzat 

tulajdonában lévő pihenő célú bértelkek hasznosításáról szóló 35/2009. 

(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2012. (IX.28) 

önkormányzati rendeletét. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot, kéri annak elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 tartózkodás 

szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

248/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti 

időtartamot az önkormányzat tulajdonában álló, a 08/28 hrsz. alatti 

ingatlanon lévő bértelkek vonatkozásában 2 évvel, [azaz 2012. november 

1-jétől 2014. október 31-éig], míg az önálló helyrajzi számmal 

rendelkező bértelkek és a 017/10 hrsz. alatti ingatlanon lévő, önálló 

helyrajzi számmal nem rendelkező bértelkek esetén a további 1 évvel, 

[azaz 2012. november 1-jétől 2013. október 31-éig] meghosszabbítja, 
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azon bérlők esetében, akik a bértelket rendeltetésszerűen, a jó gazda 

gondosságával használják.  

Amennyiben a bérleti időtartam lejártának napján a bérlőnek bérleti 

díjtartozása áll fenn, úgy a bérleti szerződése csak abban az esetben 

hosszabbítható meg, amennyiben a tartozás rendezése vonatkozásában 

részletfizetési megállapodást köt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekbérleti 

szerződések meghosszabbítására, valamint az üres bértelkek pályázati 

úton történő meghirdetésére a bértelkek hasznosításáról szóló 

önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően. 

 

Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

2. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelet megalkotására, valamint a Polgármesteri Hivatal 

Alapító Okiratnak módosítására 

182/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. 

A jogalkotásról szóló törvény módosítása miatt szükségessé vált rendeleteink 

felülvizsgálata. A végrehajtottá vált és a sok módosító rendeletet hatályon kívül 

helyezzük.  Az előterjesztés Alkotmánybírósági döntés, és egyéb törvényi változás 

miatt is tartalmaz még rendelet módosítást, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának határozati módosítását. 

A bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a rendeletalkotási javaslatot, kéri annak elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotta: 

28/2012.(IX.28.) KT RENDELET 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül 
helyezéséről szóló 28/2012.(IX.28)  önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  folyamatos 
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Felolvassa a határozati javaslatot, kéri annak elfogadását.  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi normatív határozatot hozta: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
249/2012.(IX.28.) határozata 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT -  
módosításokkal egységes szerkezetben 

 

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

 

I.1. A 
költségvetési 
szerv neve: 

Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

  
1.2. A 
költségvetési 
szerv alapító 
szerve, aki 
az alapítói 
jogokat 
gyakorolja: 

Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

  
I.3. A 
költségvetési 
szerv 
irányító 
szervének 
neve, 
székhelye: 

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

  

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 
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II.5. A költségvetési 
szerv által ellátott 
közfeladat: 

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

  
II.6. A költségvetési 
szerv szakágazati 
besorolása 

841105 Helyi önkormányzatok, 
valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

  
II.7. Az 
alaptevékenységhez 
kapcsolódó 
szakfeladatok: 

841114 Országgyűlési 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841115 Önkormányzati 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841116 Országos, települési és 
területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti 
képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118 Országos és helyi 
népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, 
beszedése, adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
842421 Közterület rendjének 
fenntartása 
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 
889967 Mozgáskorlátozottak 
gépjármű-szerzési és –átalakítási 
támogatása  
882202 Közgyógyellátás 
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II.8. A költségvetési 
szerv kisegítő 
tevékenysége: Nincs 
  
II.9. A költségvetési 
szerv kiegészítő 
tevékenysége: Nincs 
  
II.10. A 
költségvetési szerv 
vállalkozási 
tevékenysége: Nincs vállalkozási tevékenysége 
  

III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSSAL 

ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYAI 

 
III.1. A 
költségvetési szerv 
gazdálkodási 
jogköre: 

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, 
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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 249/2012. (IX.28.) 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 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2012. október 1. 

 

3. Tájékoztató a 2012. évi nyári napközis foglalkozások lebonyolításáról 

189/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. 

A 2012. évi nyári szünetben a nyári napközis táborban a tavalyinál is több gyermek 

vett részt, volt olyan hét, amikor 2 csoport szervezésére volt szükség. Ez azt is 

bizonyítja, hogy népszerű és egyre nagyobb az igény a nyári időszakban a napközis 

foglalkozások megszervezésére. Az iskolák nyári napköziről szóló beszámolóit a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonhasznosítási, valamint az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúan elfogadta. 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot, kéri annak elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

250/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012. tanév 

nyári szünet idejére – 2012. június 18-tól 2012. augusztus 31-ig – a 

budakalászi általános iskolás korú gyermekek számára szervezett és a 

Kalász Suli Általános Iskola és a Szentistvántelepi Általános iskola 
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táborvezetőinek a nyári napközis tábor lebonyolításáról szóló 

tájékoztatóját és pénzügyi elszámolását tudomásul veszi. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Rogán László polgármester: szeretném ezúton is megköszönni az igazgató 

uraknak a munkájukat és adják át az iskolában dolgozóknak is, hogy nagyon 

köszönjük a munkájukat.  

 

4. Tájékoztató a gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 

közgyűjteményi intézmények 2012/2013. gondozási-, nevelési- és tanév 

indításáról 

196/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. 

A Képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint valamennyi – a 

gyermekek nevelésével, oktatásával, foglalkoztatásával foglalkozó – intézményünk 

tájékoztatást nyújtott a tanév, nevelési év kezdetén bekövetkezett változásokról. Az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság valamennyi intézmény esetében részletesen 

megtárgyalta az intézményvezetőkre és intézményeikre váró feladatokat.  Nyugodt, 

békés és sikeres tanévet, munkát kívánunk részükre! Az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja, és volt egy MÓDOSÍTÓ 

indítványa a bizottságnak, melyet BEFOGADOK. Szövegszerűen felolvasom.  

 

„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

az oktatási és nevelési intézményekkel kapcsolatos az utóbbi 6 évben, pályázati céllal 

készült fejlesztési terveket, és az ezzel kapcsolatos hatósági engedélyeket gyűjtesse 

össze az építéshatósági felülvizsgálat, illetve szükség szerinti újraengedélyeztetés 

céljából, és erről a következő testületi ülésen adjon tájékoztatást.  

Felelős: polgármester,  

Határidő: következő testületi ülés” 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatokat, kéri azok elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 
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251/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 

Bölcsőde 2012/2013. gondozási év indításáról szóló tájékoztatóját 

tudomásul veszi. 

Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  azonnal a kiértesítésre 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

252/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Nyitnikék 

Óvoda 2012/2013. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul 

veszi. 

Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  azonnal a kiértesítésre 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

253/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Telepi Óvoda 

2012/2013. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  azonnal a kiértesítésre 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

254/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szentistvántelepi Általános Iskola 2012/2013. tanév indításáról szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  azonnal a kiértesítésre 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

255/2012.(IX.27.) KT határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013. tanév 

indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  azonnal a kiértesítésre 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

256/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 

Művelődési ház és Könyvtár 2012. évi átszervezését követő 

működéséről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  azonnal a kiértesítésre 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

257/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy az oktatási és nevelési intézményekkel kapcsolatos 

az utóbbi 6 évben, pályázati céllal készült fejlesztési terveket, és az ezzel 

kapcsolatos hatósági engedélyeket gyűjtesse össze az építéshatósági 

felülvizsgálat, illetve szükség szerinti újraengedélyeztetés céljából, és 

erről a következő testületi ülésen adjon tájékoztatást.  

Felelős:  Rogán László polgármester,  

Határidő:  következő testületi ülés 

 

Völgyes József igazgató: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet és a nézőket 

is. Amint az a polgármesteri felvezetőben is elhangzott, az átszervezéssel a 

Zeneiskola Kalász Suliba történő beolvadásával rengeteget dolgoztunk, az is 

elhangzott, hogy a Zeneiskola élén változás történt. Ezúton szeretném megköszönni 

Hermeszné Uracs Mónikának azt a munkáját, amit az átszervezésbe, az 

egybeolvadásba befektetett és az eddigi vezetői erőfeszítéseit, amit a Zeneiskoláért 

tett. Továbbra is a Zeneiskola teljes foglalkoztatású tanárja és sok sikert továbbra is a 

munkájához. Köszönöm még egyszer eddigi munkáját. És egyben köszöntöm Bokor 

György urat, az intézményegység új vezetőjét.  
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Rogán László polgármester én is szeretném megköszönni a munkáját Hermeszné 

Uracs Mónikának és minden jót a továbbiakra.  

 

5. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola költségvetési pótigényének 

elbírálására 

191/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  

Az iskola igazgatója jelezte felém, hogy szükség lenne egy második 

igazgatóhelyettesi állásra, mely nem igényel az önkormányzat részéről anyagi 

hozzájárulást, kigazdálkodják a költségvetésükből az év hátralévő hónapjaira. A 

bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és egyhangúan támogatták.  

A bizottsági ülések után érkezett egy hasonló megkeresés, a Kalász Sulitól is érkezett 

be kérelem az önkormányzathoz. Én azt gondolom ez a két kérés párhuzamosan 

támogatható. Szövegszerűen a határozati javaslat csak az intézmény vonatkozásában 

tér el, minden más változatlan, így fogom felolvasni. A Kalász Suli kérelmét nem 

tudta bizottság tárgyalni, mert utána érkezett meg, de én azt gondolom, ezt így is 

tudjuk támogatni.  

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatokat, kéri azok elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

258/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szentistvántelepi Általános Iskolában engedélyezi a második 

igazgató-helyettes alkalmazását 2012. október 1. napjától az általános 

iskola engedélyezett álláshelyének (43,5) változatlanul hagyása mellett. 

A második igazgató-helyettes alkalmazása az intézményben 

rendelkezésre álló üres álláshely betöltésével valósul meg, amely a 

2012. költségvetési évben többletforrást nem igényel. Az igazgató-

helyettes vezetői pótlékát a pótlékalap 150%-ában határozza meg 

(20.000 Ft*1,5). 

 

Felelős:  polgármester, intézményvezető 

Határidő:  2012. október 1. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

259/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 

Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a 

második igazgató-helyettes alkalmazásához 2012. október 1. napjától, 

az általános iskola engedélyezett álláshelyének (48,25) változatlanul 

hagyása mellett. A második igazgató-helyettes alkalmazása az intézmény 

szakfeladaton belüli álláshely átcsoportosításával valósul meg. Az 

igazgató-helyettes vezetői pótlékát a pótlékalap 130%-ában határozza 

meg (20.000 Ft*1,3), amelynek fedezetét az intézményvezető a 

bérmaradvány terhére kigazdálkodja. A második igazgató-helyettes 

alkalmazása így a 2012. költségvetési évben többletforrást nem 

igényel.  

 

Felelős:  polgármester, intézményvezető 

Határidő:  2012. október 1. 

 

6. Javaslat az általános iskolák működtetésének finanszírozására  
2013. január 1-jétől 
190/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. Felkéri Villám Zsuzsanna 

osztályvezetőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.  

 

Villám Zsuzsanna: Tisztelt Képviselő-testület. Az előterjesztésre azért került sor és 

volt szükség, mert a nemzeti köznevelési törvényt nyáron módosította a Parlament 

méghozzá úgy, hogy különválasztotta az iskolák fenntartói szerepkörét és a 

működtetői szerepkörét. A fenntartói szerepkör az államé lett, a szakmai irányítása, 

ellenőrzése, értékelése, a pedagógus álláshelyek meghatározása, osztály létszámok, 

osztály számok meghatározása mind a Klebelsberg Kunó intézményfenntartó központ 

feladata lesz. Míg az intézmény működtetése, az ingó- és ingatlan vagyonnak a 

működtetése a tárgyi eszközökkel, technikai személyzettel együtt a települési 

önkormányzat feladata lett. A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a törvény 

végrehajtásáról szóló rendelet lehetővé teszi azonban a 3000 főnél kisebb lélekszámú 

településeknél, hogy a működtetést is átadja az álamnak. A 3000 fős lakosságszámnál 

nagyobb településeknél, mint Budakalász, mely a 10.000 főt is meghaladja már, 

alapszabályként kötelező gondoskodni a működtetésről. Ellenben, ha gazdasági 

számításokkal, pénzügyi adatokkal igazolni tudja azt, hogy a települési 
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önkormányzatnak a teherbíró képességét meghaladja a működtetés finanszírozása 

akkor kérheti az államtól, hogy a működtetést is vállalja át. Az erről szóló 

szándéknyilatkozatot jogszabály szerint szeptember 30-ig kell meghoznia a 

Képviselő-testületnek, majd a kormányrendelet mellékleteiben szereplő 30 oldalas 

melléklet kitöltésével, adatok megadásával, amely a 2011. évi költségvetésre 

vonatkozik, a 2012. évi, jelen évre vonatkozó adatait tartalmazza, valamint 2013. 

évre prognosztizált adatokat kell, hogy tartalmazzon. A Pénzügyi osztály vezetője 

elkészítette a jelenlegi gazdasági év adatainak megfelelően és előre a 2013. évre 

vonatkozó adatok alapján, hogy mibe kerülne az önkormányzatnak az általános 

iskolák működtetése. Itt figyelembe kell venni azt, hogy a várható, még nem 

lefogadott, csak költségvetési tervezetben várható normatíva nem lesz és az 

adóbevételek formájában is változások lesznek.  

Ebben az esetben, ha normatív támogatás nem lesz, akkor ez 160 millió forintos 

kiesét, hiányt jelentene az önkormányzatnak. A két általános iskolának egyébként a 

működtetése, az ingó- és ingatlan vagyon működtetése, a tárgyi eszközökkel, 

technikai személyzettel, dologi kiadásokkal, felújításokkal, karbantartásokkal együtt 

104 millió forintba kerül az önkormányzatnak.  

A pénzügyi bizottság és az oktatási bizottság is tárgyalta a napirendet és arra az 

álláspontra jutott, hogy megfontolásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

működtetést az államnak adja át egy szándéknyilatkozat formájában.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet tárgyalja, és hozzon 

határozatot a szándéknyilatkozat tekintetében.   

 

Rogán László polgármester: Köszönöm szépen, annyi a hozzászólásom lenne, hogy 

információink szerint az iparűzési adónk 25%-át is elveszik. Eddig csak arról 

tudtunk, hogy a gépjárműadónak a 60%-át és a személyi jövedelemadó teljes helyben 

maradó részét veszik el, most már az iparűzési adónak a 25%-át is elveszik. Úgyhogy 

ez mindet még inkább gondolkodásra fog ösztönözni.  

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot, kéri annak elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

260/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekezdése alapján 

szándékát nyilvánítja ki arra vonatkozóan, hogy a következő naptári 
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évben kezdődő tanévtől a köznevelési közfeladat-ellátás célját szolgáló 

általános iskolák - Szentistvántelepi Általános Iskola (2011 Budakalász, 

Martinovics u. 9., OM: 032408) és a Kalász Suli Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54., OM: 

032395) - ingó és ingatlan vagyonának működtetését a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§.(4) bekezdésében 

foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésre álló saját és 

átengedett bevételei terhére az államtól NEM képes átvállalni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskolák 

működtetésének állami átadásáról szóló dokumentumokat a 

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 39.§ rendelkezési szerint a döntés 

előkészítéséhez készíttesse el és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Rogán László polgármester  

Határidő:  2012. október 25. 

 

7. Javaslat a Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára  

193/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  

A kistérségi szervezetrendszer az új önkormányzati törvény rendelkezései alapján 

2013. január 1-től megszűnik. Az általuk ellátott feladatok továbbviteléhez szükséges 

döntések meghozataláról szól az előttünk lévő előterjesztés. A Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Vagyonhasznosítási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 

az 5 pontból álló határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Major Ede képviselő az ülésről távozott (18:30), a testület 10 fővel folytatja 

munkáját. 

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. 

 

Nógrádi Zoltán képviselő: Köszönöm, csak az ügyben érdeklődnék, hogy a honlap 

vonatkozásában sikerült-e már előrébb jutni, mert hogy szóba került, esetlegesen már 

most árajánlatokat bekérni, van-e arra lehetőség, hogy a T-sistem-es rendszert egy az 

egyben átvegyük, tehát hogy ne tegyünk be a költségvetésbe 500 ezer forintot, mert 

hogy akkor azt biztosan elköltjük, ez volt a kérdésem. 

 

Rogán László polgármester: hát nem biztos, hogy elköltjük. 
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Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Képviselő úr. Ezt a félmillió 

forintot azért terveztük be, mert biztosak akartunk lenni abban, hogy a honlapunk 

január 1-jét követően is működni fog. Tehát ez biztonsági tartalék. Tárgyaltam a 

kistérséggel, és jelenleg úgy tűnik, az elmondások szerint, hogy a kistérségnek két 

licence van erre a T-sistem-es programra. Jelenleg ezt velünk együtt 6 önkormányzat 

használja. Abban az esetben, ha meg tudunk ezzel a további 5 önkormányzattal 

állapodni, akkor nagy valószínűséggel ugyan ez a honlap tud január 1-jét követően is 

működni és akkor erre a fél millió forintra egyáltalán nem lesz szükség, mert 

gyakorlatilag a 6 önkormányzatnak kerül mondjuk havi 20.000 forintjába egy server 

parkban fenntartani a honlapot. És ebből kb. 3000 forint jutna ránk havonta és akkor 

a félretett összegre ténylegesen nem lesz szükség.  

Amennyiben ez a megállapodás nem jön létre, akkor árajánlatokat még ugyan nem 

kértem be, de tájékozódtam, és 200 ezer forintos nagyságrendű összegért már lehet 

honlapot gyártatni, persze itt is az ár függvénye a minőség. Köszönöm.  

 

Rogán László polgármester: Jó köszönöm, és Zoltán én most azt kérem, hogy ez az 

összeg maradjon bent a költségvetésben, neked biztosítékot fogok adni, hogy nem 

fogjuk elkölteni másra és hogyha oda kerül a sor, hogy meg tudjuk ezt oldani a 

20.000 forintos konstrukcióban, akkor az összeg megmarad. De én mindenképpen azt 

kérem, hogy a tartalék maradjon bent, mert azért a honlap a mai világban azt 

gondolom, hogy az arcunk, és ez fontos lenne.  

 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek még hozzászólása a napirendhez. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot, kéri annak elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

261/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyari-

Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának 2012. 

december 31-ei megszűnésére tekintettel az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Polgármesteri Hivatal iktatórendszerének lecserélésére 2012. 

költségvetésében 1500 ezer Ft-ot biztosít. 

2.) Az Önkormányzat www.budakalasz.hu honlapjának fejlesztésére 2012. 

évi költségvetésében 500 ezer Ft-ot biztosít a pályázati önrész keret 

terhére. 
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3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Polgármesteri 

Hivatal iktatórendszerének, ingatlan vagyon kataszterének működési 

költségeit az Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe tervezze be. 

4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Magyarország 2013. 

évi költségvetésének ismeretében készítsen előterjesztést arról, hogy a 

családsegítő és gyermekjólét szolgálat, valamint a belső ellenőrzési 

feladatok ellátása 2013. január 1-től milyen költségeket igényel. 

5.) Az 1.) és 2.) pontban foglalt költségeket az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének következő módosításakor át kell vezetni. 

 

Felelős: Rogán László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Javaslat a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány és a Budakalász-

Szentistvántelepi Egyházközség-Szent István Római Katolikus Plébánia 

támogatására 

195/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  

Az elmúlt egy évben három kiadvány jelent meg Szenistvántelep történetéről. Egy a 

Katolikus Plébánia, egy az Ált. iskola és egy pedig a településrész helytörténetét 

foglalja össze. A trilógia szerkesztését és megjelenését az önkormányzat pénzügyileg 

támogatta, finanszírozta, a könyvek kiadója a Kaláz Kft. volt. Az egyes kötetek minél 

szélesebb körben való terjesztése és népszerűsítése érdekében javaslom a plébániai, 

és az iskolai kötet 900-900 példányának átadását az egyházközség illetve az iskolai 

alapítvány részére.  

A könyvek értékesítéséből befolyt összeget az önkormányzat adja támogatásként 

részükre, amelyeket a templom esetében fordítsák a templom felújítására, illetve az 

iskola esetében az alapítvány tevékenységi körében meghatározottakra. A harmadik 

kötetet az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében értékesíti. A kötetek ára 

egységesen a bekerülési összeggel megegyező 1000 Ft/db. A három javaslatot a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonhasznosítási, valamint az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúan támogatta. 

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatokat, kéri azok elfogadását.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

262/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaláz Kft 

kiadásában,  Budakalász Város Önkormányzat támogatásával megjelent 

„ A szentistvántelepi plébánia története” című kiadvány 900 példányát a 

Budakalász-Szentistvántelepi Egyházközség, Szentistvántelepi, Szent 

István Római Katolikus Plébánia (2011. Budakalász, Széchenyi út 51., 

képviselője Kálmán József plébániai kormányzó) részére térítésmentesen 

átadja népszerűsítésre, terjesztésre. A Képviselő-testület hozzájárul 

ahhoz, hogy az értékesítés során befolyt bevételt az egyházközség 

működési és felújítási kiadásaira fordítsa, használja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló 

támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester, plébániai kormányzó 

Határidő:  azonnal 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

263/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaláz Kft 

kiadásában,  Budakalász Város Önkormányzat támogatásával megjelent 

„ A Szentistvántelepi Általános Iskola története” című kiadvány 900 

példányát a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány (Budakalász, 

Martinovics u. 9., képviselője Vasné Erdős Zsuzsanna kuratórium elnök) 

részére térítésmentesen átadja népszerűsítésre, terjesztésre.  

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány az értékesítés 

során befolyt bevételt tevékenységi körének kiadásaira fordítsa, 

használja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló 

támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  polgármester, kuratóriumi elnök 

Határidő:  azonnal 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 
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264/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaláz Kft 

kiadásában,  Budakalász Város Önkormányzat támogatásával megjelent 

„Szentistvántelep története” című kiadványt  az önkormányzat 

bevételeinek növelése érdekében a Polgármesteri Hivatalban terjeszti, 

értékesíti 1000 Ft/db áron. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

9. Javaslat a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátásra, valamint 

a ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására szóló pályázat kiírására 

197/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  

Az előterjesztésben az Önkormányzat és a Kaláz Kft. (reményeim szerint utoljára) új 

pályázatot ír ki, a sportcsarnok üzemeltetésére, az uszoda torzó és a parkoló 

hasznosítására. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta, az alábbi MÓDOSÍTÓ indítványa volt, 

melyet BEFOGADOK. 
„A biztosíték mértéke: 10.000,- Ft. A biztosíték befizetésének igazolását a 

pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a bérleti 

díjba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az 

ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az 

önkormányzat nem biztosíték befizetőjével köti meg a bérleti szerződést. Nem jár 

vissza a befizetett biztosíték, ha a bérleti szerződés megkötésétől a nyertesnek 

nyilvánított pályázó visszalép.”   

A héten kiküldtük a módosított pályázati felhívást, valamint csatoltuk a 

szerződéstervezet mintáját. 

A bizottság tárgyalta és támogatta az elfogadást.  

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatot, kéri annak elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

265/2012.(IX.27.) KT határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kaláz Kft. 

tulajdonosi jogkörének gyakorlója, valamint az Omszk Park tulajdonosa 

úgy határoz, hogy a Kaláz Kft. írjon ki a határozat mellékletét képező 

tartalommal egyező pályázatot a Sportcsarnok és a parkoló, 

működtetésére és bérletére, valamint az Omszk-Parkban lévő uszoda-

torzó, illetve a Sportcsarnok - Árbocos Étterem - 11. sz. főút – Auchan 

bekötőút által határolt, meglévő parkolóra. A beérkezett ajánlatokról a 

döntést az előkészítő munkacsoport (tagjai: Budakalász Város 

Önkormányzata polgármestere és alpolgármesterei, a PTKB elnöke és az 

OKSB elnöke, a Kaláz Kft. Felügyelő Bizottsága, valamint a Kaláz Kft. 

ügyvezetője) véleményének figyelembe vételével a Képviselő-testület 

hozza meg. A Képviselő-testület utasítja a Kaláz Kft. ügyvezetőjét, hogy 

a határozat mellékletét képező pályázatot írja ki. A pályázati kiírást a 

Kft. költségén meg kell jelentetni a Magyar Nemzet országos 

napilapban, Budakalász Város honlapján és képújságán, illetve a 

környező települések önkormányzati hirdetési felületein. A pályázati 

felhívásba kerüljön bele az alábbi szövegrész: „A biztosíték mértéke: 

10.000,-Ft. A biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz 

mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a bérleti 

díjba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás 

visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, 

valamint akkor, ha az önkormányzat nem biztosíték befizetőjével köti 

meg a bérleti szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha a 

bérleti szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó 

visszalép”. 

 

Felelős:  polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője, előkészítő munkacsoport 

Határidő:  azonnal 

 

10. Javaslat a Kaláz Kft. részére tagi kölcsön nyújtására  

198/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  

A Kaláz Kft. kiegyenlítetlen, lejárt számláinak kifizetésére, bérek fizetésére és 

eszközpótlások megoldására 5 millió Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt kér a 

tulajdonos önkormányzattól.  

Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonhasznosítási Bizottság 

megtárgyalta és a kölcsön nyújtását, a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
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Sajnálatosan a tagi kölcsönre a sportcsarnok miatt van szükség azt tudjuk 

mindannyian, a mostani helyzet nem erősítette a Kaláz Kft. helyzetét.  

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatokat, kéri azok elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, 1 nem szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

266/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kaláz Kft. 

tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a társaság likviditási 

problémáinak megoldására 5 millió Ft összegű kamatmentes tagi kölcsön 

nyújt. A Kaláz kft. a kapott kölcsönt legkésőbb 2013. szeptember 30-ig 

köteles visszafizetni a tulajdonos Önkormányzat részére. Az ötmillió 

forint tagi kölcsön fedezete a 2012-es költségvetési rendelet 11. 

melléklet 10/c – „csatornaberuházás: aknák felújítása” soráról 4.000.000 

Ft. összeg, valamint az 1-es melléklet 3. sorában szereplő 

„önkormányzati dologi kiadások”, „ár- és belvízvédelmi szakfeladat” 

1.000.000 Ft. átcsoportosítása képezi.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. 

mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására, a tagi kölcsön 

folyósítására.  

 

Felelős:  a szerződés aláírásáért: Polgármester, a kölcsön 

visszafizetéséért: Kaláz Kft. ügyvezetője  

Határidő:  azonnal 

 

11. Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvételének lehetőségéről 

187/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere, mint a feladat gazdája, a kéményseprő ipari 

szolgáltatás átvételi szándékáról kérdezte önkormányzatunkat. Szakmai álláspontunk 

szerint erre jelenleg nem vagyunk felkészültek. A Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Vagyonhasznosítási bizottság támogatja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, 

hogy vizsgáljuk meg a feladat átvételének lehetőségét.  

Ezt a MÓDOSÍTÓ indítványt befogadom: 
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„kerüljön megvizsgálásra ennek a kötelező szolgáltatás igénybevételének átvételi 

feltételeinek lehetősége 2013-tól." 

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs. 

 

Felolvassa a határozati javaslatokat, kéri azok elfogadását.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

267/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem 

kezdeményezi a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvállalását sem Pest 

Megye Önkormányzatától az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 1995. évi XLII törvény, sem Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatától a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

2012. évi XC. törvény alapján.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert vizsgáltassa meg ennek a 

kötelező szolgáltatás igénybevételének átvételi feltételeinek lehetőségét 

2013-tól. 

 

Felelős:  Rogán László polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

12. Javaslat a 2012. június-július-augusztus hónapokban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 

elfogadására 

180/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  

Az előző hónapokhoz hasonlóan a nyári időszakban is elkészült az áttekintett 

pályázati lehetőségek összefoglalójáról készült tájékoztató. A Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta a határozati javaslat 

elfogadását.  

 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. Nincs.  

 

Felolvassa a határozati javaslatokat, kéri azok elfogadását.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen, egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

268/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június – 

július - augusztus hónapokban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

200/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket.  

A Képviselő-testület a nyilvános ülésen hozott határozatainak végrehajtásáról és 

határidő módosításról szól a határozati javaslat. Valamennyi bizottság megtárgyalta 

és elfogadásra javasolta. 

 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása. 

 

Kaltner Károly képviselő: Köszönöm. Völgyes igazgató úr kérte, hogy itt ezt az 

októberi határidőt módosítsuk novemberi határidőre, tehát akkor keljen elvégezni 

ezeket a kiszabott feladatokat, mert az intézmények átszervezése, összevonása miatt 

megszaporodott a feladatuk, és hát ez reálisan elfogadható. A határozati javaslatban 

ez úgy jelenik meg, hogy az októbert javítsuk ki novemberre. Köszönöm. 

 

Rogán László polgármester: kérdezném, hogy van-e még valakinek hozzászólása a 

napirendhez? 

 

Nográdi Zoltán képviselő: Számomra ez nehezen értelmezhető és furcsa, hogy 

mindenki ott volt az OKSB ülésén is, az igazgató úr is, meg is szavaztuk ezt az 

eredetiek szerint és nem mondta, hogy ez gondot jelent, számomra ez furcsa.  

 

Rogán László polgármester: én azt gondolom, hogy az igazgató úrnak is egy kicsit 

jobban oda kellene figyelnie ezekre a dolgokra, az OKSB azért van, hogy az ügyeit 

ott terjessze elő és nem külön kell egy képviselőt megkeresni, de azért azt gondolom 

ezt így elfogadhatjuk. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban még hozzászólása. Nincs.  

 

Felolvassa a határozati javaslatokat, kéri azok elfogadását.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen, 2 nem mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

269/2012.(IX.27.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános ülésen 

2012. május 29-től 2012. augusztus 30-ig elfogadott, valamint az 

538/2008.(XII.16.), a 11/2009.(I.27.), a 75/2009.(II.5.), a 

178/2009.(IV.28.) és a 179/2009.(IV.28.) számú lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

A Képviselő-testület felhívja a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola igazgatójának és megbízott intézményegység 

vezetőjének figyelmét a 189/2012.(VI.28.) sz. Kt. határozatban foglaltak 

azonnali végrehajtására, aminek elmulasztása esetén a felelősségre 

vonással és annak következményeivel számolniuk kell. 

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  azonnal, Kalász Suli és AMI esetében 2012. novemberi 

rendes testületi ülés 

 

Rogán László polgármester: úgy látom, hogy a nyílt ülés végéhez érkeztünk, mielőtt 

áttérnénk a zárt ülés tárgyalására, kérem a képviselői hozzászólásokat.  

 

Képviselői hozzászólások következnek 
 

Krunity Péter képviselő: Köszönöm a szót polgármester úr. Két dolgot szeretnék 

kérni. A Magyar utcában a következő gondok vannak. A Magyar utca és a Damjanich 

utca sarkán van egy átfolyó rács, ami olyannyira el van deformálódva, hogy annyira 

hangos, hogy az ottani lakók kérték ebben a segítséget, hogy minden képen meg 

kellene javítani. Az összefolyó rácsokat is mindenképpen ki kellene néha takaríttatni, 

mert az iskola utcánál is, ha az autók nem mennének rajta át, a növényzet már túl nőtt 

volna a rácson. A másik dolog, hogy annak idején, amikor a Magyar utca megépült és 

az 1. éves bejárás megtörtént, amin én magam is részt vettem, megkértem az akkori 

projektvezetőt, hogy feltétlenül intézkedjen a kivitelező felé, hogy az az összefolyó, 

ami az út közepén végi fut, már akkor lehetett látni, hogy nem igen volt úgy 

megcsinálva, ahogyan azt illet volna. Ugyan is már akkor vagy nem volt rendesen 

locsolva a beton vagy pedig kevés a cement benne, teljesen mindegy, a lényeg, hogy 

az időjárás megette, mossa, most már ott tart, hogy kimozognak ezek a kövek, ez régi 

kockakőből épült ki ez az átfolyó, most ennek a nagy veszélye az , hogy jön a téli 

időszak, jön a víz, mostanában van eső, ha eddig nem is volt, beszivárog alá, elkezd 
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fagyni, olyan szépen fel fogja emelni az aszfaltot, hogy nagyon sokba fog kerülni 

annak a megjavítása. Ebben kérném a segítséget, mielőbb meg kellene nézni, 

felülvizsgálni és megfelelő módon kijavítani. Köszönöm.  

 

Balogh Csaba képviselő: Köszönöm a szót. Mondanám is azokat a kérdéseket, 

amikkel készültem. Szeretném megkérni a tisztelt hivatal, hogy – amit megköszönök 

egyébként, hogy a munka elkészült – a Bimbó utcai vízelnyelő, aminek a széle sajnos 

betonnal lett lefedve, és ez a beton felszín töredezik, ezt valamilyen módon jó lenne, 

hogy ha a lehetőségek adják, akkor aszfaltréteggel borítsuk már be, nem tudom, hogy 

ezzel a hivatal jövőre készül-e. Nem tudom, hogy a telet, hogy fogja kibírni ez a 

betonréteg, már most repedezik. Viszont akkor ugyan ezt akartam kérni egy másik 

utcában is. Nem ekkor a baj, a Kovács Lajos utcai új építésű út sajnos két helyen már 

öklömnyi nagyságú, méretű lyukak képződtek az aszfaltba. Ez a tél beköszöntével 

csak romlani fog. Én úgy gondoltam, hogy ha a Bimbó utcát valamilyen módon 

mégis csak aszfalttal látjuk el, vagy legalábbis azt a részt, akkor ott is tudjuk azt a 

hibát korrigálni, lehetőségként. A tél nyilván nagy pusztítást végez benne, ha már 

megkezdte az aszfaltot, valami féle terhelés. Ez egyébként a Kovács Lajos utca 12 

előtt van.   

 

Rogán László polgármester: Én ezt már jeleztem a kivitelező felé. Egészen hosszan 

meg van repedve a Kovács Lajos utca. Amit mondtam, az ilyen szempontból jövőre 

változhat, a Kovács Lajos utcát esetlegesen garanciálisan javítják, akkor lehet, hogy 

kerülhet oda aszfalt, akkor nem zárkózunk el a Bimbó utca elől. A Bimbó utcánál 

direkt van egyébként így megcsinálva, amíg nem kap aszfalt borítást, ez csak egy 

ideiglenes beton borítás rajta.  

 

Balogh Csaba képviselő: Értem és köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a 

tisztelt hivatalt, hogy valamilyen formában nyilvánítsuk már ki, hogy sok kérdést 

kaptam afelől, hogy mikor nyílik meg és miképpen az új grund a szentistvántelepi 

állomásnál.  

 

Rogán László polgármester: Jövőre, most nemsokára fog elkezdődni a füvesítés, a 

humusz feltöltés. Befüvesítjük, miután kinő a fű, ahhoz kell egy esztendő, hogy meg 

is erősödjön, mert hogyha a friss fűre rámegy egy két gyermek, akkor az a fű nem fog 

kinőni. Úgyhogy valószínűleg a grund csak jövőre fog működni. Én Wettsterin 

Andrással napi kapcsolatba vagyok, épp nemsokára, október 14-én lesz egy bejárás, 

ahol közösen meghatározzuk az elkövetkezőket. Én azt gondolom, addig tudják 

használni a két patak összefolyásánál a cserkész grundot a tél folyamán úgyis 
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gondolom korcsolyázni fognak. Úgyhogy nemsokára fog kezdődni a füvesítés és a 

további munkálatok.  

 

Balogh Csaba képviselő: Köszönöm szépen a választ, viszont egy nagyon fontos 

kérdés maradt utoljára. Nyilván valóan ez Budakalászon nagyon sok ember életét 

befolyásolhatja, illetve életkilátásait. Ma már ez asszem, hogy nem nagy kifejezés, 

nem erős megfogalmazási mód. Tudni illik a krumpli és hagymaosztásról van szó. 

Nagyon sok telefont kaptam, én konkrétumokat nem tudtam mondani, de úgy 

gondolom, hogy a hónap végeztével, most szeptember végét üljük, valamilyen módon 

határoznunk kéne, hogy ha ezt még ki akarjuk jó időben osztani.  

 

Rogán László polgármester: Az önkormányzat, pontosabban a hivatal és az 

önkormányzat karöltve ezt a munkát már elkezdte. Idén valószínű, meghatározott egy 

összeget a költségvetésben, ez 4 millió forint, ez van benne a költségvetésben, 

úgymond a nyugdíjasok támogatására. Ezt azért fontos hangsúlyozni, hogy 

nyugdíjasok támogatására, mert nem krumpli és hagymaosztás, hanem nyugdíjasok 

támogatása. Az elmúlt időszakban mindannyian tapasztalhattuk, hogy Nógrádi Zoltán 

képviselő társam, de te is Csaba jeleztétek felém tavaly, hogy rengeteg gond volt a 

krumplival. Én azt gondolom, hogy ezt a Képviselő-testülettel, több képviselővel is 

én ezt már beszéltem, hogy idén szerintem minden féle képen változtatni szükséges. 

Ezért arra gondoltunk, hogy az idei esztendőt úgy próbáljuk a nyugdíjasok számára 

ezt a támogatást folyósítani, hogy nem krumplit és hagymát szeretnénk adni, hanem 

azt gondoljuk, hogy tartós élelmiszert szeretnénk adni a nyugdíjasok számára. Ez 

tartalmaz lisztet, cukrot, olajat, tésztát, ami a mindennapos használatban hasznos. Azt 

gondolom az emberek 99%-a ezt tudja használni. Ennek a közbeszerzését a 

hivatalnak már kiadtam, aljegyző úr ezért a felelős, ő ezt már megkezdte, az újságban 

is lesz egy tájékoztatás. Ez azt jelenti, hogy jövő héten ezt minden budakalászi lakos 

ezt a tájékoztatást megkapja és utána pedig a szokásos módon minden nyugdíjas meg 

fogja kapni ezt az ellátást. Én egy megállapodást próbáltam kötni az Auchannal, 

amiben ezt az általunk, a költségvetésben elkülönített összeget kiegészítik, hogy 

minden nyugdíjas megkaphassa a támogatását. Mert, hogyha elkezdünk szorozni, 

láthatjuk, hogy az a 4 millió forint és ugye van 2300 nyugdíjas, tudjuk azt, hogy ez 

nem lenne elegendő. Úgyhogy én most mindent meg fogok tenni, hogy minden 

nyugdíjas Budakalászon megkaphassa a támogatását. Tudom azt, hogy ez nem elégít 

ki mindenkit, mert eddig mindenki, aki jött vissza hozzánk, hogy nem jó a krumpli, 

az most azt írja, hogy bárcsak krumpli lenne, ez évek óta, polgármestereken átívelő 

probléma, ezt tudjuk, hogy most akkor vagy krumpli vagy hagyma vagy tartós 

élelmiszer vagy jegyek, vagy bármi, azt gondolom, hogy most megpróbáljuk ebben 

az esztendőben a tartós élelmiszert. Meglátjuk, hogy hogy fog beválni. Úgyhogy 
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kérek mindenkit, hogy segítse a munkánkat. Mihelyst meglesz az osztás időpontja, 

akkor minden képviselő társammal ezt tudatni fogjuk, természetesen ugyan úgy, mint 

ahogy eddig is működött, ez működni fog, csak nem zsákban fogják bevinni, hanem 

kézben. Durván az összeg ugyanannyi lesz, mint tavaly, kb. 4000 forint értékben 

lesznek a nyugdíjasok megajándékozva.   

 

Balogh Csaba képviselő: Köszönöm szépen, akkor viszont kérhetjük a 

nyugdíjasainkat, hogy aki új nyugdíjasként lépett be a rendszerbe, mindenféle képen 

egy érvényes nyugdíjas törzsszámmal jelentkezzen majd be az önkormányzat 

ügyfélszolgálatán.  

 

Rogán László polgármester: Szeretném jelezni, hogy az ügyfélszolgálatos kollegák 

már elmondása alapján, már nagyon sokan jelzik az új nyugdíjasok, hogy az akció 

megy-e tovább. Mondják, hogy igen, úgyhogy szépen jelentkeznek. Természetesen, 

aki nem jelentkezik, nekünk nincs listánk arról, hogy ki budakalászi nyugdíjas, csak 

egy saját listánk van, az elmúlt évek tapasztalataiból, de nem tudhatjuk azt, hogy 

most ki vonult nyugdíjba.   

 

Balogh Csaba képviselő: Köszönöm szépen a válaszokat, és akkor még egy valamit 

szeretnék mondani. Tudom, hogy új vállalkozó lépett be a zöld területeink kezelését 

illetően Budakalászon. Had kérjem azt, hogy valamilyen módon az új vállalkozót 

bírjuk rá, hogy aktívabban, alaposabban tisztítsa a körzetemben levő, pl. a Béke 

sétányon lévő szemetes kukákat. Sajnos tele van mindegyik színültig. A Kovács Lajos 

utca és Béke sétány sarkán van egy, van a volt rácsos pálya mellett, és abból viszi a 

szél. Picikét aktívabban, alaposabban kellene, mert az a helyzet, hogy az emberek 

eldobálják a kólás dobozt, a nylon zacskót, na most ez biztos nem a vállalkozó hibája.  

 

Rogán László polgármester: Minden reggel egyébként minden reggel a hivatal 

közmunkásai mennek végig az egész városon. Azt kell mondanom, hogy egyre több a 

kommunális hulladék, ezt meg tudja erősíteni Dr. Hantos István is, aki tudja azt, hogy 

amíg nem volt kuka a Gerinc utcában, addig nem volt szemét, ott a kuka, ott van 

mellette a szemét. Szóval nagyon nehéz, futunk az események után. De viszont 

vannak jó híreink is, most egy előválogatás történik Budakalászon. Mert hogy azt 

gondolom, hogy Budakalász eléggé környezettudatos, még akkor is, ha tüzelnek az 

emberek most is rendszeresen, annak ellenére is, hogy még nincs október 15-e, de 

azért már próba tüzeléseket végeznek az emberek úgy látom, és füstbe borítják néha a 

várost. De azt gondolom, hogy költünk elég sok pénzt arra, hogy előválogassuk a 

szemetet, és vannak jó híreink olyan szempontból, hogy közületekben és a köztereken 

keletkező hulladékot a felére tudtuk csökkenteni. Nem a mennyiség csökkent, hanem 
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az előválogatás miatt a szelektív hulladékot különválogatják a közmunkások a 

hulladékudvarban. Ezáltal mivel a szolgáltató most már nem általányban számláz 

nekünk, hanem konténerek alapján, ezért valószínű, hogy a tavalyi összeg, amit a 

költségvetésünkben el tudtunk különíteni erre, az teljesen elegendő is lesz és az az 5 

millió forint, amit annak idején pluszba hozzá tettünk, az nem kerül elköltésre. 

Olyannyira nem, hogy annak a pénznek a nagy részét áttettük a járdaépítésre, a József 

Attila utcai járdára.  

 

Dr. Hantos István képviselő: Köszönöm szépen polgármester úr. Elsőként had 

kezdjem egy köszönet nyilvánítással. Múlt hét pénteken a Felsővár utcában jött 

felfelé egy tűzifát szállító kisteher autó és a Dévaiék előtt, a legmeredekebb részen 

megállt, se le, se fel nem ment, tolatni nem mert, félt, hogy a fék nem fogja meg. 

Több, mint egy órát ott ált, ezzel egy kissé átalakítva a hely formáját és igazából a 

ments vár Kiss András volt, aki megjött a traktorjával, aki felhúzta ezt a kis 

teherautót, ami ott ragadt. Mindenki aki a környéken volt, a Dévai Ferencnek is 

szeretnék köszönetet mondani, hogy jött ott minden eszközzel mentette az akkor 

menthetetlennek látszó dolgot. És az Andásnak egy nagyon szép gesztusára 

szeretném igazából felhívni a figyelmet mindenki számára, hogy amikor kérdezték 

tőle a végén, hogy mivel tartoznak, mert hát idő, meg gázolaj, meg minden, akkor azt 

mondta, hogy semmivel, hát jött és segített. De kérdezték, hogy mégis mennyivel 

tartoznak, akkor megállt és azt mondta, hogy tudod mit: ha azt látod, hogy valaki 

segítségre szorul, akkor segíts neki. Én azt gondolom, hogy ez a mondat egy nagyon 

egyszerű hétköznap délután hangzott el, de mindannyiunknak szól. Segítsen 

mindenki, aki tud. Mi is kérnénk most egy kis segítséget most ehhez kapcsolódóan. 

Néhány utca megint meglehetősen lepusztult, a Szérüskert utca, a Gerinc utca, a 

Gyümölcs utca, tehát a szokásos utcák, talán a Szérüskert eddig nem volt ennyire 

terítéken, ott az a felső kis rész, amit a víz csak-csak kimos időnként. És ha most jön 

egy kis eső, ott valószínűleg nem lehet közlekedni néhány úton azon a részen, 

úgyhogy azt kérnénk, hogy egy olyan javítást, bízunk benne, hogy utolsó javítás, és 

innentől csak rendes utunk lesz és hogy olyan kő többletet kérnénk lerakni egy két 

helyen az utcában, amivel mi magunk majd a kátyúzást elintézzük, ha éppen úgy 

alakul, de hogy most úgy alakul, hogy napokon belül meg áll a közlekedés lehetősége 

a Gerinc utcában. Néhány lelkes szomszédunk tele rakta téglával, meg vakolattal, 

meg mindennel ezeket a gödröket, ami csak féljó megoldás, mert ha valaki rá megy a 

szélére és onnét kiveri a követ, akkor nem csak az autó szélét veri össze, hanem egy 

arra járó gyalogosnak mondjuk nyílt sípcsont töréssel a lábán is simán eltörheti. 

Láttunk ilyet, úgyhogy ezt nagyon jó lenne elkerülni. Ehhez egy picikét kapcsolódik 

az ürömi úton, tudjuk, hogy most lent rengeteg lett a zebra, sokaknak ez nem tetszik, 

sokaknak tetszik, másút meg úgy látszik, hogy a zebra hiánya okoz gondot, pl. a Sas 
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utcánál lévő, ugye arról is jön a forgalom, meg megy vissza, és ugye megszokták az 

emberek, hogy ott lassan kell menni, viszont kifelé a városból elég nagy tempóba 

nyomja a hegyen mindenki, nehezen kelnek át a gyalogosok, tudom, hogy ez nem a 

mi felségterületünk, de esetleg arra a részre egy gyalogos átkelő helyet, hogy 

legalább ott összegyűjtené a gyalogosokat és ott kényelmesen, nyugodtabban, 

biztonságosabban tudjanak átkelni az úton. Ehhez kapcsolódna a következő is. Ugye 

most, hogy itt elkészült szépen a Hév megálló környékénél ez az út átalakítása, 

felfestése, meg a zebrái, hogy a busznak a megállási nehézségei továbbra is meg 

vannak. Nem tudom, valamikor volt két évvel ezelőtt rá terv, hogy akkor sok sok 

megállóval, aztán ez bekerült a süllyesztőbe, mert nem tudtuk kialakítani hozzá az 

öblöket, egyebeket, de hogy ettől még a busz közlekedés van, várják az emberek, és 

most ez nem tudom, hogy az orvosi rendelő felé eső résznél, hogy ha most 

megtörténik annak egy átalakítása és ott bővülnek a parkolóhelyek, egyebek, hogy 

abban a részben valamilyen módon nem lehet-e kialakítani. Tudom, hogy nagyon 

szűk a rész, de valahogy hogy nem a záróvonalnál meg ne a bolt melletti lakóház 

előtt parkolva és ott meggátolva a ki-be járkáljanak, állandó vitaforrás, tehát valahol 

ott kéne valami megnyugtató megoldást a busznak a megállójára. A Felsővár utcával 

valamikor kértük és köszönjük meg is kaptuk a megállni tilos táblát, amit hosszú 

ideig tiszteletben is tartottak, és úgy látszik elfelejtődött, tehát most már újra 

rendszeresen megállnak. Azt szeretnénk kérni, hogy a közteresek sétáljanak arra és 

figyelmeztessék őket, hogy az a tábla, az nem csak három hónapig, vagy hat hónapig 

volt hatályba, hanem mivel kint van, ez mindenkinek szól, és azt kérnénk az arra 

lakókat, hogy ne ott parkoljanak le, mert az egyetlen hely, ahol a legmeredekebb 

résznél félre lehet húzódni, a balesett veszélyt fokozzák. Van, aki úgy parkol, hogy 

nem a mély öblében, nehogy ott parkol és szóljanak érte, hanem a tetején, ami azt 

jelenti, hogy a lehető legszűkebbé teszi az utcát, tehát egy kocsi is, egy mikrobusz 

már nehezen tud mellette eljönni. Én azt kérem, hogy ne parkoljon ott senki, illetve a 

köztereseink próbáljanak valamit tenni. Balogh Csaba említette és utána polgármester 

úr is mondta és én is akartam mondani, hogy a Gerinc utcában ismét megkérném, a 

múltkori testületi ülésen már kértem mindenkit, aki arra jár, hogy ne oda vigye a 

kommunális hulladékát, az nem arra való, az a kuka ott és a kuka környéke sem. Az 

sem megoldás, hogy nem a kukába dobja, hanem a kuka mellé a bokorba, vagy 

bedobja a kerítésen, betuszkolják a bokor alá, mint ahogy azt láttuk. Tehát azt 

kérném, hogy azért tettük oda a kukát, hogy tisztább legyen a környezet, de 

koszosabb lett, lehet, hogy arra kényszerülünk, hogy elvigyük. Kicsit hazabeszélve, 

tavaly volt egy fotódokumentációs pályázatunk, amit hirdettünk és hát úgy tűnik, 

hogy az első év elég nyögvenyelős volt, összesen 3 fotósorozat érkezett be. Most 

október 26-án, 23-hoz szeretnénk vele kapcsolódni. Tavaly csak egy őszi nap, egy 

szeptember végi napot szerettünk volna, ha Budakalászon megörökítenek az itt lakók, 
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most október  26-át. Bárki amerre jár, amit meglát, úgy gondolja, hogy az utókor 

számára érdekes lenne, azt kérnénk, hogy fényképezzék le, küldjék el nekünk, és ha 

ebből össze jön egy olyan anyag, akkor továbbra is, ahogy tavaly is szerettük volna, 

csak nem jött össze, egy kiállítást tartanánk, és Budakalász saját archivumát 

természetesen ezzel gazdagíthatnánk.  

Az újságban benne lesz remélem a felhívásunk, illetve a 

www.budakalaszertvedegylet.hu oldalon is lehet olvasni a részleteket. És az utolsó, 

hogy ősszel faültetési időszak, mi megkezdtük valamikor ezt a Kalásziak Ligete 

Sétányát és magányos harcosként folytatjuk, és akkor is mondtuk, hogy nem azért 

kezdtük el, hogy ezt mi építsük, hanem hogy ott legyen egy kellően szép fasorunk. 

Mi megint fogunk ültetni, az a kérésem, hogy bárki, aki úgy látja, hogy abba a 

vonalba ő is be tudna tenni egy hársfát, az tegye meg, legyen ez a kalásziak ligete. 

Köszönöm.   

 

Rogán László polgármester: Köszönöm István. Most nemsokára kivágunk egy pár 

darab fát a patakparton, tudjátok azt a veszélyes négy darab jegenye nyár fát, ami ott 

van az elhíresült, ún. víziló ketrec mellett. A múltkori, a júliusi viharnál is ügye volt 

ott egy áramszünet, mert rá ment, úgyhogy az a tűzoltók kivágják. 8 fa pótlására 

kötelezett bennünket a közút. Nemsokára lesz faültetés, mondtam neked az előbb, a 

Kárpátok Őre mellett, ott 6 fa kerül nemsokára kihelyezésre, meg egy ezüstfenyőt 

szeretnénk ott elhelyezni. És vele szemben szeretnénk átalakítani egy kicsit, egy szép 

parkká. A busz parkolóról azt tudom elmondani, hogy én azt láttam, hogy túl 

megyünk a hév síneken, és ott a Kürtös kalácsos mellett próbálnak megállni, és ott 

szálnak fel az emberek. Amit tudunk egyelőre ígérni, és ezt tudom ígérni 

felelősséggel, hogy jövőre mindenképen elkészül a Klisovác utca, teljes egészében 

megújul, parkkal, parkolókkal, úttal, járdával. Erre a pénzünk megvan. Ezt 

mindenképpen szeretnénk, és akkor ott esetleg ki lehet alakítani a leges legelejénél 

egy olyat, hogy buszvárót, ami természetesen nem hivatalos, természetesen tudjuk. 

Ott talán megállhat a busz, mondjuk ott oldalt félreállva, amíg nem tart fenn senkit. 

Tudom, hogy akkor sokan azt fogják mondani, hogy nekik gyalogolniuk kell még 

plusz harminc métert, de nem tudunk kialakítani olyan működési rendet, ami 

mindenkinek mindig kielégíteni az igényét. De ott szerintem erre lehetőség nyílna, 

még egy 50 parkolóhely kialakítására lesz lehetőség a Klisovác utcában, mert hát úgy 

tervezzük, hogy a Budai út és a Lővéte tér között kerül rendezésre az egész szakasz. 

Nemsokára kezdődik a földkábel elhelyezése, kandelláberes világítás lesz. Én is 

kérek mindenkit, hogy a Gerinc utcai, meg egyik kukánkat se használják arra, hogy a 

kommunális hulladékot belerakják. Most legutoljára a Martinovics utcai iskolánknál 

számoltuk fel a két szelektív hulladékgyűjtőt, mert a felében kommunális hulladék 

volt. Helyette bicikli tárolót fogunk kialakítani, kulturáltabbá tesszük. Én azt 
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gondolom, a vállalkozóval nekem inkább pozitív a tapasztalatom, mert a Martinovics 

utcai parkban sokat locsoltak a száraz időben, hogy a játszótér és park szép legyen. 

Én azt gondolom a fejekben kell először rendet tenni és nagyon jó volt András 

mondása, ha tudsz segíts, cselekedjél jót.  

 

Németh Antal képviselő: Köszönöm a szót polgármester úr. Elsőként, mivel 

személyesen is érintett vagyok, a csatornázási témával kapcsolatban szeretném a 

figyelmet felhívni. A legutolsó információk szerint nagyon rossz helyzetben van 

Magyarország az Eu-s támogatások lehívása tekintetében, a 2013-ás év végégi, amit 

nem lehet lehívni, az a pénz elvész. Nos köztudott, hogy a KEOP, amihez tartozik a 

csatornázási projekt is, az összes állami támogatások kiírását is tekintve az összes 

közül a legrosszabb helyzetet mutatja, az index szerint ez 15,92 %-ot jelent. 

Ugyanakkor a közelmúltban itt a Vidékfejlesztési Miniszter úr egy alapkő letételt 

csinált Abádszalók és Kunhegyes közötti szennyvízelvezetéssel kapcsolatosan, 

amihez a lakók forintról forintra gyűjtötték össze az önerőt, ami közel 600 millió 

forintot tett ki. Nálunk itt a Berdóban a tizede lenne az önrész, és az a gond azok 

számára, akik elkezdtél az OTP-s elő takarékosságot, közel 138 család, hogy az OTP 

36 millió forint önrészben igazolja le. Namost akik nem száltak bele az 

előtakarékosságba, mondván, hogy majd ha megalakul a társulás, akkor ők egyben 

fizetik meg az összeget. Eltelt a két év, megszakadt a Berdóval való foglalkozás, a 

felelős szülési szabadságra ment, a lakók sérelmezik, hogy nincs kinevezett 

ügyintéző, mindig más tájékoztatást kapnak a betelefonálok. Nos, attól függően, hogy 

a pályázat milyen feltételekkel kerül kiírásra és a pályázat elkészítése, 

kezdeményezni szeretnénk mi a Csatorna társulás megalapítását, hogy legyen egy 

számla, ahová az egy összegben vállalók is be tudják fizetni, mielőbb össsze jöjjön az 

50-60 millió forintos önerő. Lehetőségünk volna arra, mert én nagyon jól tudom, 

hogy az anyagi összefogásnak minden olyan közmű bekötés esetében csak akkor van 

igazán jelentősége, hogy minden lakos lássa, hogy igen ezt felvállalta az 

önkormányzat és a képviselő testület. Ezt szeretném hangsúlyozni. A másik viszont 

egy olyan fajta kérdés, ami azért furcsa a számomra, mert itt van egy levél a 

kezemben, amit a Törvényességi és ellenőrzési felügyeleti főosztály küldött Dr. 

Molnár Évának, a posta ellenjegyzése, az aljegyző úr és Papp Judit kapta meg, 

melyben van egy kitétel, hogy a tájékoztatása és a vizsgálatunk alapján 

megállapítottuk, hogy a korábbi felhatalmazás alapján az önkormányzat rendeletében, 

itt elsősorban az a HÉSZ, ami még ma is életben van, a magasabb szintű 

jogszabályokhoz mérten jogsértő módon végzi a munkáját. A közelmúltban voltak 

olyan helyzetek, jó magam is a részese voltam, hogy a városüzemeltetési iroda 

építéshatósági jogkörrel megbízott munkatársai azt állítják, hogy nekik a HÉSZ az 

imakönyvük, tudjuk hogy ez a HÉSZ 2005-ben lett elfogadva, sok helyen kellett 
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módosítani az elmúlt időszakban. Nem tudom milyen módon jutott, vagy nem jutott 

el az aljegyző úrhoz ez a levél, melyben egyértelműen hivatkoznak arra, hogy a 

37/2007-es ÖTM rendelet hatályon kívül helyezett több olyan, általunk a HÉSZ 

rendeletben szabályozott részt. Ami azt jelenti, hogy mintha a dolgozók ezt nem 

tudnák, hogy egy magasabb szintű jogszabályokkal szemben nem lehet határozatokat 

hozni. Köszönöm. Ez a levél még a mi időszakunkban keletkezett, én is csak most 

értesültem vele, és több lakótársam is jelezte nekem, hogy a dolgozók jelezték 

feléjük, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni, mert nekik a HÉSZ az imakönyv.  

 

Rogán László polgármester: Én nem tudom ez mikori levél. A HÉSZ-ről csak annyit 

tudok mondani, hogy most már nagyjából 90%-osan elkészült, a főépítészeknél ez 

újra napirendre került, átnézik, és azt mondtuk, hogy az ősz folyamán mindenképpen 

elindulunk. Ugye ennek egy meghatározó része volt az a Gyógynövényes levél, amire 

ugyan mi reagáltunk, hogy más irányban indulunk el a HÉSZ tekintetében. Én azt 

gondolom, hogy a HÉSZ-nek a napirendre vétele elindul heteken belül és egyre 

többet fogunk ezzel foglalkozni. A csatornával kapcsolatban jó is, hogy szóba került, 

többen jelezték, hogy ki akarnak lépni az előtörlesztésből, de nekünk mindenképpen 

fontos nekünk, hogy az önrész biztosított legyen. A hivatal részéről Bencze Anna 

foglalkozik a Berdó településrész csatornázottságával. Most már a kijelölt hatóság 

vizsgálja a vízjogi engedélyt, ahogy meg lesz, úgy lekezdjük összerakni a pályázatot, 

ez a kiírás egyébként még nyitott. Ezért mondtam, hogy a Berdóban már csak a 

minimál projekteket szeretnénk megvalósítani, az utak javítása tekintetében, mert 

szeretnénk, ha jövőre elindulna a csatorna építés. Egy picit szeretnék visszatérni a 

Felsővár utca helyzetére, sok változás fog történni a Berdóban, sokat szeretnénk 

fejleszteni a gyalogos közlekedést.  

 

Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony:. Köszönöm. Két dologgal kerestek meg a 

lakók. Az egyik a pomázi lakosok kérdése, akik a Dombhát, Liget utca, Hegyalja utca 

környékén szeretnének kerülni, ezek nagyon meredek, keskeny, rossz minőségű utak. 

Kérnénk egyenlőre a lakosokat, hogy egy kis türelemmel még legyenek, a közterület 

felügyelőink dolgoznak az eltereléseken, mobil táblákat helyeznek ki a 

csúcsforgalomban, behajtani tilos tábla, átmenő forgalom tilalmi táblákkal próbálják 

egy kicsit a forgalmat terelni. Ez nem vonatkozik az ott lakókra természetesen. Az 

elmúlt három nap statisztikája az, hogy ez a dolog tud működni, csak egy kis idő kell. 

A másik probléma, amivel a Szentistván telepi lakosok kerestek meg, az a mozgó 

árusok helyzete, különféle dolgokat árulnak, zajt keltenek, nincs engedélyük. Kérem, 

hogy ahogy meglátnak egy ilyen, azonnal hívják a Városrendészet embereit, akik 5 

percen belül ott vannak és kikísérik az árus a városból. Ez a szolgáltatás a nap 24 
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órájában működik, kérem vegyék igénybe őket. A telefonszámuk megvan a honlapon, 

a hivatalban is segítenek. Köszönöm. 

 

Tolonics István képviselő: Leginkább közlekedéssel kapcsolatos, amit szeretnék 

mondani. Néhány honapja aláírtunk egy megállapodást a BKK-val, a P+R parkolók 

kialakításával kapcsolatban. Ők pályáznának a kialakításra, a Lenfonón és alsó 

kalászon is, ahol nagy a hely és így Budapest forgalmát is csökkentenénk. Ezt 

szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen információ a pályázat állásáról.  

 

Rogán László polgármester: Most még nincs a pályázatról hír, majd ha meglesz a 

HÉV korszerűsítése, a pálya teljesen fel lesz újítva, akkor kerülhet sor a pályázásra, 

addig nem.   

 

Tolonics István képviselő: A körzetemre vonatkozik, hogy minden járdát meg kellene 

javítani, illetve újjá varázsolni, az Ady Endre utca, Vasút sor, Jókai utca, de ez most 

különösen érvényes a Budai útra, ahol nagyon rossz a helyzet, ideiglenes parkolókat 

alakítottak ki, ezzel a vízelvezetés megszüntetve, így a víz az amúgy is rossz 

állapotban lévő járdára folyik. Úgy tudom, hogy a 250 milliós fejlesztési csomagban 

benne van a Budai úti járda felújítása, ezt kérdezném, hogy mire számíthatnak az ott 

lakók, mikor lesz ebből valami. Két jelző tábla gondunk van. A Felsővár utca Budai 

út találkozásánál hiányzik a Stop tábla, ez fontos lenne, a helyi lakos nyilván tudja, 

hogy meg kell állni, de egy átutazó nehogy azt higgye, hogy jobb kezes és ezzel 

balesetet okozna. A Táncsics utca Kalász Suli parkolójának a részén a kötelező 

haladási irány táblát egy fenyőfa takarja, kérném, hogy ha lehet, ezt tegyük 

valamennyire jobban látható helyre. Köszönetet szeretnék mondani Szávai 

Karcsiéknak, mert múlt héten illegális szemétlerakás történt a Vasút soron és a 

Karcsiék nagyon gyorsan ezt eltüntették. Tudom, hogy nem ez a módja, hogy szedjük 

mások után a szemetet, de mégsem maradhatott ott, köszönöm a munkájukat. A 

Műszaknak is szeretnék köszönetet mondani, a Hársfa utcában éktelenkedett már 

évek óta egy használaton kívüli telefondoboz, amit hamar eltávolítottak. A 

szeméttárolók javítását is elvégeztette a hivatal, amit szintén nagyon köszönök. Egy 

örömteli bejelentésem lenne, most szombaton, 29-én lesz a 26. Szüreti felvonulás a 

Baráti Kör megrendezésében. Ami nem öröm, hogy a napokban nagyon sok 

plakátunkat letépdesték, ez egy hagyományőrző rendezvény, nem tudom, hogy kinek 

nem tetszik, felháborító a hozzáállás. De ettől függetlenül szeretettel várunk 

mindenkit, az útvonal a hagyományokhoz hasonlóan ugyan az, a zárás a Faluházban 

lesz. Köszönöm mindenkinek, aki a menetet vendégül látja, itt lesz egy kis 

gyermekműsor is. Köszönöm.  
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Rogán László polgármester: Én azt gondolom ez egy hagyományokat megőrző 

program, nincs helye benne a politikában, ez jó lenne, ha megint egy örömünnep 

lenne, nem keveredne benne semmi. Számomra is megdöbbentő a plakáttépkedés, 

kinek lehet ellensége egy darab papír, kérem a köztereseket, hogy erre fokozottan 

figyeljenek oda, minden hogy kinek a plakátja, figyeljenek oda. A táblákat felírtam, 

ezt jelzem az illetékeseknek, hogy intézzék. Arra kérném a tisztelt lakosokat, hogy 

vigyázzunk értékeinkre, kérek mindenkit, hogy a portája előtt lévő növényzetet 

gondozza, kicsit ápolja, ha nem lehet a járdán előtte közlekedni, vágja le a 

növényzetet, a füvet, kicsit legyen az övé is. Mi is megpróbálunk ebben segíteni, de 

nagy ez a város. Régen volt ez hagyomány, hogy havonta egyszer az emberek 

összegyűltek és rendbe rakták a külterületeket is. Jó lenne, ha ez működne most is.  

 

Kaltner Károly István képviselő: Már a polgármester úr is említette a József Attila 

utca jobb oldalán lévő járda helyzetét, a napokban végig jártuk az egész részt. A 

lakók nagyon örülnek neki, kérdezték a megoldási lehetőségeket, ez most jelenleg 

tervezés alatt van. Viacoloros megoldás lesz. Zöld sáv lesz kialakítva az út felőli 

szakaszon. Bízunk benne, hogy nagyon szép lesz és örömmel fogják tudni használni 

az ott lakók. A másik, amit említenék az a Szép kert, gondozott környezet pályázat, 

melyet minden évben kiírunk, de idén nagyon kevés volt az érdeklődés, összesen 

csak három pályázat érkezett, ennek eredményeképpen minden pályázat nyert. Én 

nagyon szeretném kérni a lakosokat, akinek van ötlete, hogy hogyan lehetne sokkal 

népszerűbbé tenni ezt a pályázatot, azt kérem ossza meg velünk is, hogy még 

sikeresebb legyen és ne kelljen esetelegesen megszüntetni. A csatornára én is 

szeretnék egy kicsit kitérni. Amikor bent járok a hivatalban, mindig figyelek erre a 

dologra, tájékoztatást kapok mindig az aktuális helyzetről. Az engedélyezési eljárás 

nem rajtunk múlik, nem a hivatal hátráltatja a pályázat beadását. Amint az engedély 

megérkezik, el lehet kezdeni pályázni. A következő a parkolás kérdése, ma olvastam, 

hogy a 3. kerület elfogadta a parkolási rendeletét, ez nekünk is nehézség lesz, mert 

szerintem sokan fogják itt kint hagyni az autójukat, hogy ne kelljen fizetni, ezzel a 

jövőben nekünk is kell foglalkoznunk. Köszönöm.  

 

Rogán László polgármester: Nagyon elgondolkodtató, több ízben is volt már erről 

szó, hogy azokat a területeket, amiket tudomásunk szerint nem budakalászi lakosok 

használnak, azt tegyük fizetőssé. Nyári időszakban a tó és környéke, ahol több száz 

autó parkol naponta, ez egy bevételi forrás lenne az önkormányzatnak.  

 

Mányai Zoltán képviselő: Köszönöm szépen. Egy bejelentést kell tennem, ami után 

egy pár szóval azért szeretnék beszélni az elmúlt két éves képviselői munkámról is. A 

bejelentésnek egyfajta közjogi indíttatása is van, még pedig az, hogy a miniszter úr a 
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miniszterelnökség helyettes államtitkárának nevezett ki. Ebből kifolyólag ez 

összeférhetetlen a képviselői munkámmal, ezért a képviselői mandátumomról le kell 

mondanom, amit jeleztem a polgármester úr felé és a hivatal felé. Ezáltal most a 

Képviselő-testület felé is megteszem, hogy 2012. szeptember 28-ával visszaadom a 

mandátumomat és ezt a Helyi Választási Bizottság felé is írásban megteszem. Ez a 

hivatalos bejelentés, a másik az, hogy szeretném megköszönni a polgármester úrnak, 

a képviselőknek, a hivatalnak és a budakalászi embereknek azt a segítséget és 

együttműködést, amit kaptam, én ezt a feladatot ugyan négy évre vállaltam, és nem is 

volt könnyű ezt a döntést meghoznom, de ezt a felkérést én elfogadtam a helyettes 

államtitkári feladatot, és nagyon remélem, hogy majd a Budakalásziak egy olyan 

embert fognak támogatni, aki ezt a munkát tovább tudja vinni. Azokat a célokat, 

amiket mi megfogalmaztunk 2010-ben, aminek egy része már teljesült is, pl. az 

útberuházások, azt tovább tudja vinni, az OMSZK tó is egy rendezett állapotba 

kerüljön, de a közvetlen környezete a körzetemnek mind jobban rendezettebbé tudjon 

válni. Remélem olyan lesz az utódom, aki ezt tovább tudja vinni. Én még egyszer 

köszönetet szeretnék mondani. Nagyon remélem, hogy azon budakalászi lakosoknak, 

akik engem megkerestek, azoknak segítséget tudtam nyújtani, tudtam segíteni, ez 

részben sikerült is. Az utódomnak fogom a még fennálló problémákat jelezni, ezeket 

a polgármester úr ezeket tudja is. Ez a lemondás ez nem azt jelenti, hogy én végleg 

távoznék a budakalászi közéletből, természetesen politikai tevékenységet én nem 

fejthetek ki, de továbbra is budakalásziként a budakalászi emberek közösségének a 

tagja vagyok, és kívánok lenni. 

 

Rogán László polgármester: Miután Mányai képviselő jelezte felém, én kértem a 

hivatal, hogy minél előbb intézkedjen az időközi választások kiírása ügyében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, ez el is indult, hamarosan ki lesz írva a 

választás. Képviselő társamnak köszönöm a munkáját, kívánom, hogy találja meg a 

számítását. 

 

Nógrádi Zoltán képviselő: Köszönöm, csak innen az asztal túloldaláról Hantos úr és 

jómagam nevében további sikeres munkát kívánunk és köszönjük az eddigi munkáját.  

 

Krunity Péter képviselő: nagyon feledékeny vagyok, nem hiszem, hogy sokan tudnak 

róla, szeptember elején elindult az un. szerb országos kulturális hónap. Ennek a 

keretein belül a budakalászi szerb nemzetiségi önkormányzat is bekapcsolódott a 

szervezésbe, október 5-én egy folklor est zajlik a Faluházban, mindenkit szeretettel 

várunk, a műsor ingyenes, utána táncház lesz.  
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Rogán László polgármester: Köszönöm, én is nagyon köszönöm mindenkinek a 

munkáját. 

 

Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános ülést – 

19:46 órakor – berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

 

k.m.f. 
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