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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 23/2012 

 
 

T A R T A L O M J E G Y Z É K 
 

A Képviselő-testület  

2012. október 11-én 16:50 órakor megtartott 

rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 

276/2012.(X.11.) Kt. határozat 
Járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás aláírására 
felhatalmazás 
 

277/2012.(X.11.) Kt. határozat 
Járási hivatalok kialakításával összefüggő teljességi nyilatkozat 
aláírására felhatalmazás 

 
278/2012.(X.11.) Kt. határozat 

Járási hivatalok kialakításával összefüggő költségvetési rendelet-
módosítás előkészítése 

 
279/2012.(X.11.) Kt. határozat 

Helyi Építési Szabályzat módosítása - Főépítészi és tervtanácsi 
véleményezés jövőbeni alkalmazásáról  

 
280/2012.(X.11.) Kt. határozat 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 
 
281/2012.(X.11.) Kt. határozat 

Bursa Hungarica ad hoc bizottság megalakítása 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 23/2012 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 2012 október 11-én, (csütörtökön) 16:35 órakor 
megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről 

 
 
Az ülés helye: Faluház, Klubszoba 
 
Jelen vannak: 

Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá:   

dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Molnár Éva jegyző 
Nagy Zsolt aljegyző 
dr. Papp Judit irodavezető 
Orosz György irodavezető 
dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás 

megkötésére, valamint ehhez kapcsolódó egyéb döntések meghozatalára 
206/2012.(X.11.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására - Főépítészi és tervtanácsi 

véleményezés jövőbeni alkalmazásáról  
209/2012.(X.11.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a 2013. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásra, a pályázat kiírására 
208/2012.(X.11.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt napirendi pont: 
4. Javaslat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának 

megválasztására (zárt ülésen tárgyalandó) 
207/2012.(X.11.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Szabó Ferenc, az Oktatási-, Kulturális- és 
Sportbizottság tagja elhunyt. Kéri, hogy a jelenlévők 1 perces néma felállással 
adózzon Szabó Ferenc emlékének.  
 
Ezt követően kéri, hogy – amennyiben nincs észrevétel a tervezett 
napirendhez – a nyilvános ülés napirendjéről szavazzon a Képviselő-testület. 
Egyúttal tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a zárt ülésnek nem a meghívóban 
szereplő napirend lesz a témája.  
 
A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét 10 egyhangú igen 
szavazattal, a zárt ülést szintén 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
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Nyílt napirendi pontok: 
 
1. Javaslat a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó megállapodás 

megkötésére, valamint ehhez kapcsolódó egyéb döntések 
meghozatalára  
206/2012.(X.11.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László polgármester: Ezt a napirendet a járási hivatalokról szóló 
törvény írta elő. A Járási Hivatalok 2013. január 1-jével állnak fel. Ennek 
kapcsán feladatok, vagyon és munkatársak kerülnek átadásra a járáshoz. Az 
aláírandó megállapodás jogszabályi szöveg, azon változtatni nem lehet. A 
Képviselő-testületi ülést megelőzően bizottsági ülésen ezt a napirendet 
részletesen megvitattuk, a felmerülő kérdéseket a Jegyző Asszony 
megválaszolta.  
Kérem, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról szavazzon a 
testület. 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

276/2012.(X.11.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Rogán László polgármestert a Pest Megyei 
Kormányhivatal és Budakalász Város Önkormányzat között 
kötendő, a járási (fővárosi/kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet mellékeltében szereplő, ingó 
vagyon használatba adásának tárgyi, dologi, pénzügyi 
feltételeiről, az átvételre kerülő államigazgatási feladatokat ellátó 
köztisztviselők és munkavállalók, illetve álláshelyek számáról, 
valamint a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező 
jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

277/2012.(X.11.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Rogán László polgármestert, hogy a járások 
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. tv mellékletében szereplő 
teljességi nyilatkozatot aláírja.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

278/2012.(X.11.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a törvényi szabályozásból adódó 
változások miatt a költségvetési rendelet módosítását készítsék 
elő, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratával együtt, valamint 
a szervezetre vonatkozó módosítási javaslataikat is terjesszék elő 
a novemberi rendes ülésre.  
 
Felelős: Rogán László, polgármester, Dr. Molnár Éva, jegyző 
Határidő: novemberi rendes ülés 

 
 
 
2. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására - Főépítészi és 

tervtanácsi véleményezés jövőbeni alkalmazásáról  
209/2012.(X.11.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László polgármester: Mint ismeretes, a regionális központok 
kialakítása miatt Budakalászon az építési engedélyezési eljárások 
megszűnnek.  
Budakalász településképének védelme érdekében továbbra is szükséges, sőt 
fokozottabban indokolt, hogy az engedélyezési eljárás előtt a főépítész 
véleményezhesse a terveket. Erre csak abban az esetben van mód, ha a helyi 
építési szabályzat (HÉSZ) erre vonatkozó előírásokat tartalmaz, jelenleg 
azonban ez nem így van. 
Kívánatos ezért a HÉSZ általános előírásainak olyan jellegű módosítása, 
kiegészítése, hogy a településképi illeszkedés biztosított legyen, és a főépítész 
továbbra is véleményezhesse a terveket.  
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Németh Antal: A bizottsági ülésen alaposan megindokoltam a „nem” 
szavazatomat. Itt azt szeretném jelezni, hogy az előterjesztésben szerepel, 
hogy „jelenleg azonban ez nem így van”. Amikor alpolgármester lettem, 
kérdeztem, hogy hogy folynak nálunk az engedélyezési eljárások, akkor azt a 
választ kaptam, hogy ha a főépítész azt mondta, hogy mehet, akkor az 
megkapta az építési engedélyt, a többit elutasították.  
Én nem értek egyet az előterjesztéssel, és úgy gondolom, hogy nem igazán 
jogszerű, amit módosítani akarnak.  
 
Dr.Molnár Éva: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk ezt a kérdést.  
Minden képviselő tudja, hogy a regionális központokba elkerül az 
építéshatóság. nem járáshoz, hanem Szentendre városhoz. Ez az előterjesztés 
azt célozza, hogy legyen a mi főépítészünknek egy olyan jogköre, hogy a 
Szentendrei építéshatóság minden esetben kérdezze meg a mi főépítészünket.  
Hegyvári kolléga elmondta, hogy ez a forma már kiállta a próbát Gödöllőn.  
A célt az előterjesztés eléri. Természetesen az más kérdés, hogy az 
előterjesztéssel a képviselő úr egyet ért vagy sem. 
 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatról. 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

279/2012.(X.11.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a település helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 17/2002. (X.18.) Kt. rendelet 12.§ „A 
településkép kialakításának általános előírásai” -ra vonatkozó 
módosítását. 
A módosítási javaslat az alábbiak szerinti: 
(Tervezett szövegszerű módosítás) 
A rendelet 12.§-a kiegészül az alábbi két bekezdéssel: 

 
(6) „Minden hatósági engedélyköteles építési tevékenység esetén 
a városképhez történő illeszkedést az engedélyezési 
tervdokumentáció kötelező mellékletét képező műleírásában 
igazolni kell. Ki kell térni a tervezett építmény illeszkedésének 
módjára, az illeszkedés megítéléséhez szükséges jellemzőkre 
(terepalakítás, tömegképzés, anyaghasználat, homlokzatképzés és 
színezés) különösen az utcaképben való megjelenés és a 
rálátásban érvényesülő látvány bemutatására, valamint az épület 



 7 / 10 
 

megjelenését befolyásoló gépészeti és közműellátási szerelvények 
elhelyezési módjára és kialakítására is.” 
 
(7) „Minden építési tevékenység végzésére irányuló hatósági 
engedélyezési eljárás kezdeményezését megelőzően a városképi 
illeszkedés megfelelőségét, az építtető által benyújtandó 
kérelemre Budakalász város főépítésze, bármely ügyfél külön 
írásbeli kérelme esetén Budakalász Város Helyi Építészeti és 
Műszaki Tervtanácsa állapítja meg. A főépítész a kérelem 
benyújtását követő 30 napon belül, a Tervtanács a külön 
rendeletben meghatározott eljárásrend alapján adja ki írásba 
foglalt véleményét. 
 
Az eljárás lefolytatásához szükséges keretösszeg 100.000.- Ft, 
mely a 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelet 3. sz. 
mellékletben található, „Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége – Építéshatósági munkához 
szükséges szakértői díjak” keret terhére biztosítható. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
módosításhoz szükséges eljárást folytassa le. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
3. Javaslat a 2013. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásra, a pályázat kiírására 
208/2012.(X.11.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László polgármester: A hátrányos és szociálisan rászorult, 
felsőoktatási intézményben tanuló diákok, fiatalok ösztöndíj támogatásáról, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által létrehozott és meghirdetett 
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szól az előterjesztés. A csatlakozási 
szándék mellett szükséges a támogatási keretösszeg meghatározása, valamint 
a pályázatokat elbíráló ad hoc bizottság tagjainak megválasztása. 
A javasolt tagok hozzájárultak a nyilvános ülésen történő tárgyaláson.  
 
Major Ede: Az idő rövidsége miatt szorgalmazni fogom, hogy minél több 
helyen kerüljön meghirdetésre a pályázat.  
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Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokról. Elsőként a csatlakozásról szóló határozati javaslatot 
bocsátom szavazásra. 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

280/2012.(X.11.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek 
elfogadásával csatlakozik a 2013. évi ösztöndíjrendszerhez, s 
felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben történő 
regisztrációra és a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a pályázati 
eljárás lefolytatására. 
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi bírálati 
szempontjait az alábbiakban határozza meg: 
A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a 
bíráló bizottság álláspontja alapján környezettanulmány 
lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi szempontokat 
veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges: 
A pályázó: 
 rossz anyagi körülmények között él, az egy főre jutó havi 

jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a 
hatályos jogszabály által meghatározott) összegének 
kétszeresét nem haladja meg, 

 árva vagy félárva, 
 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 
 gyermeket nevel, 
 egyedül neveli gyermekét, 
 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a 

családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 
eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban 
részesül, 

 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, 
 nem részesül kollégiumi ellátásban.” 
 
A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN 
ESETBEN dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak szerint: 
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 a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. 
évi III.tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII.törvény szerinti) 
jövedelmének (ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint 
összege  (APEH szja, munkáltatói jövedelem igazolás,  
gyermektartás, családi pótlék, árvasági, özvegyi nyugdíj 
jogosultságát és összegét igazoló dokumentumok). Jövedelem 
az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
ill. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, ill. hozzájárulást kell fizetni. 

 a pályázó és közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - 
EREDETI tanulói és/vagy hallgatói jogviszonyának igazolása, 
0-5 év közötti testvér esetében születési anyakönyvi kivonat 
másolata, 

 a pályázó által eltartott,  és/vagy közvetlen hozzátartozójának 
(testvér), kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata 

 tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság 
határozata. 

 hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső 
jövedelmet(!!!!) 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 
2013. évre 1.000.000.- Ft támogatási összeget állapít meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az 1.000 000 Ft előzetes 
kötelezettség vállalást a 2013. évi önkormányzati költségvetésbe, 
illetve szükség szerint az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletbe építse be. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk az ad hoc bizottság tagjairól. 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

281/2012.(X.11.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
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Ösztöndíjpályázatokat elbíráló ad hoc bizottságba az alábbi 
személyeket választja meg: 
 
1. Elnök:  Tolonics István  
2. Tagok:  Ercsényi Tiborné 
3.         Németh Antal 
4. Külső tag:Baloghné Hellinger Éva 
5.        Kompaktor Jánosné 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést 16.45-kor berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 


