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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 25/2012 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. október 25-én, (csütörtökön) 16:00 órakor 

megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 
 
 

Az ülés helye: Művelődési Ház, 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 
Hegyvári János irodavezető 
Orosz György irodavezető 
Dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 
Völgyes József, a Kalász Suli igazgatója 
Krompholzné Hideg Marietta bölcsődevezető 
Dr. Kulin Sándor, a Jóléti Szolgálat Alapítvány ügyvezetője 

 
Jegyzőkönyvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat az állattartás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére, és az új rendelet megalkotására 
211/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
224/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási koncepciójára  
221/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadására  
222/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár, valamint az Alapfokú 
Művészeti Iskola területrendezésére 
217/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat a Saubermacher-Bicske Kft. ajánlatának megtárgyalására 
219/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az 
önállóan működő intézmények közötti együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatára 
220/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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8. Javaslat a 360/2007.(XI.11)sz. Kt. határozattal elfogadott Települési és 
Közoktatási Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára 
215/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
kérelmének elbírálására, a 259/2012.(IX.27.) Kt. határozat módosítására 
223/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2012. évi 
beszámolójának elfogadására 
212/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja beszámolójának elfogadására 
213/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Zelizi Erika, a Kalászi Idősek Klubjának vezetője 
 

12. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 
214/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat a 2012. szeptember hónapokban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 
elfogadására. 
218/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt napirendi pont: 
14. Javaslat a Pest Megyében kiemelkedő sporteredményeket elért sportolók, 

edzők, csapatok elismerésére, a Pest Megyei Közgyűlés által, e célra 
alapított díjak adományozására (zárt ülésen tárgyalandó) 
216/2012.(IX.27.) sz. előterjesztés  
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendes képviselő-
testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 10 fővel 
határozatképes. Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendhez van-e 
valakinek észrevétele. 
 
Tolonics István: Javaslom, hogy vendégeinkre való tekintettel az őket érintő 
napirendeket vegyük előre. 
 
Rogán László: Tehát a 9., 10., 11. napirendeket a rendeletek elfogadása után 
tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a 14. napirendet A 14. 
napirendet zárt ülésen tárgyaljuk.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot szintén 10 egyhangú igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Rogán László: Mielőtt a polgármesteri beszámolómat megtartanám, 
szeretném elmondani, hogy hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt 
Parlagi Endre polgármester. 1990 óta – kisebb megszakításokkal Budakalász 
önkormányzat történetében közéleti szerepet töltött be. Kérem, hogy 
egyperces néma felállással tisztelegjünk emlékének.  
 
Dr. Hantos István: A családnak az a kérése, hogy se pártoktól, se 
egyesületektől, se egyéb szervezettől nem kérnek hivatalos búcsúztatást. 
Kérik, hogy ezt mindenki tartsa tiszteletben kérésüket. 
 
Rogán László: Az elmúlt rendes testületi ülésünk óta eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat és a kedves 
budakalászi lakosokat. 
- szeptember 28-án a Nyitnikék óvodában szüreti mulatság volt,  
- szeptember 29-én a Baráti Kör által hagyományosan szüreti felvonulást 

tartottuk meg, 
- október 1-én Viola Egyesület által megszervezett idősnapi ünnepség volt 

itt a Faluházban,  
- október 3-án az új pomázi őrsparancsnoktól megerősítést kaptam egy 

budakalászi őrs létrehozásának lehetőségére, 
- október 4-én Devecserben jártunk, a két évvel ezelőtti iszap-katasztrófa 

helyszínén,  
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- október 7-én az egészségklub szervezett egy mellrák-ellenes sétát,  
- október 11-én intézményvezetői értekezletet tartottunk 
- október 11-én a Saubermacher Kft-vel tárgyaltunk 
- október 12-én a Járás megalakulásával kapcsolatos szerződést írtuk alá 
- október 17-én az Óbuda szövetkezet elnökénél jártam 
- október 18-án volt Szabó Ferenc bizottsági tag temetése, 
- október 23-án a város megtartotta szokásos megemlékezését 
- október 24-én a kistérségi társulás ülésén vettem részt. érdemi döntést nem 

hoztunk, 31-én ismét ülést tartunk, ahol az összes település jegyzője is 
jelen lesz. 

- A József Attila utcában megkezdődött az északi oldali járda építése 
- Kivágtuk a veszélyes jegenye és nyárfákat a főtéren 
- Szentistvántelepi új park kialakítása folyamatban van, a tereprendezés 

most folyik 
- Orvosi rendelő tekintetében a héten befejeződik az alapozás, a 

közeljövőben lesz majd egy ünnepélyes alapkőletétel.  
- Középkori templom feltárása lassan befejeződik, idén már csak 

állagmegóvási munkákat tudnak végezni. 
 

Napirendi pontok megtárgyalása 
 
Nyílt napirendi pontok: 
 
1. Javaslat az állattartás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére, és az új rendelet megalkotására 
211/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Törvényi módosítás miatt az önkormányzati rendelet nem 
tartalmazhat sem a mezőgazdasági haszonállatok, sem a kedvtelésből tartott 
állatok vonatkozásában állattartási övezeteket, tartható állatlétszámot, 
tartáshoz engedély, vagy hozzájárulás kikötését. Mindemellett egy élhető 
város biztosítása érdekében szükség van olyan szabályok megtartására, 
melyek tartalmazzák a védőtávolságra vonatkozó fontos, hatósági eljárás 
keretében is kikényszeríthető előírásokat. Ezért indokolt új helyi rendelet 
megalkotása. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Hantos István: Sajnos különböző szakértői véleményeket csak az utolsó 
pillanatban kaptam meg. Azt tudom, hogy ez alkalmas lesz egy 
keretszabályozásra, de részletesebb szabályozást kellene tartalmaznia a 
hangra és szagra vonatkozóan. Inkább ezeket kellene szabályozni, nem a 
védőtávolságot. 
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Az én javaslatom az lenne, hogy folytassuk ennek a finomítását. Szerezzünk 
be szakértői véleményeket, és az alapján alakítsuk ki a rendeletünket. Ez volt 
a környezetvédelmi szakemberek véleménye. Én ezt szeretném javasolni, 
hogy fogadjuk el a rendeletet, de kérjük fel a polgármestert, hogy további 
szakértői állásfoglalásokat szerezzen be a rendelet finomítása érdekében. 
 
Dr. Molnár Éva: Javaslom, hogy ezt a rendeletet fogadja el a testület, és ezt 
követően a képviselő úrnak módosító javaslatai lehetnek, melyeket a testület 
megtárgyal. Erre külön határozatot nem kell hoznunk. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2012.(X.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a  30/2012.(X.26.) önkormányzati rendeletét az állattartás 
szabályozásáról. 
 

 
2. Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

kérelmének elbírálására, a 259/2012.(IX.27.) Kt. határozat 
módosítására 
223/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A képviselő-testület szeptember hónapban a Kalász Suli 
igazgatójának kezdeményezésére engedélyezte az általános iskolában a 
második igazgató-helyettes foglalkoztatását, ami a hátralévő 2 hónapra 
többletforrást, pénzügyi terhet nem igényel. A képviselő-testület döntése után, 
az álláshely kialakítása során bizonyossá vált, hogy az általános iskola 
szakfeladatain lévő álláshelyek átcsoportosításával az igazgató a korábbi 
elképzelések szerint ezt nem tudja megoldani. A zeneiskola üres 
álláshelyeinek figyelembe vételével viszont a munkakör kialakítása 
megoldható lenne.   
 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Major Ede: Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság egyhangúlag 
elfogadta az igazgató úr kérelmét. 
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Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

289/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
259/2012.(IX.27.) Kt. határozat első két mondatát módosítja az 
alábbiak szerint: „a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola második igazgató-helyettesi munkakör 
kialakításához és foglalkoztatásához igényelt belső 
átcsoportosítást, a teljes intézmény (ált. iskola és művészeti 
iskola) szakmai feladaton engedélyezett álláshelyein belüli 
átcsoportosításával engedélyezi 2012. november 1. napjától.  
Így a Kalász Suli és Zeneiskola szakmai feladaton engedélyezett 
álláshelyeinek (54,61) és a teljes intézményi álláshelyének 
(65,61) száma nem változik, a második igazgató-helyettes 
alkalmazása a 2012. költségvetési évben többletforrást nem 
igényel.” A 259/2012.(IX.27.) Kt. határozat egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályosak. 
Határidő: 2012. november 1. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
3. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2012. évi 

beszámolójának elfogadására 
212/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Mint minden évben, most is elkészítette az Alapítvány elnöke 
és ügyvezetője a beszámolót. 
 
Tolonics István: A Népjóléti Bizottság tárgyalta a beszámolót, és 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Hantos István: Kulin úrtól szeretném megkérdezni, hogy Önkéntesek 
munkáját tudná-e az alapítvány fogadni. Van a középiskolások számára előírt 
kötelező gyakorlat. Valószínűleg ezzel a fiatalok hasznos munkát 
végezhetnének, mi pedig a helyiek számára többletellátást nyújthatunk. 
 
Dr. Kulin Sándor: Jelen tevékenységi kereteink között erre nem látok 
lehetőséget, ugyanis az alaptevékenységünk abban merül ki, hogy 7 
megváltozott munkaképességű embert alkalmazunk a pékségben, egy kft. 
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közbeiktatásával. Amennyiben az eredeti szándékot tudnánk követni, hogy 
szállást is tudnánk biztosítani, akkor lehetne ezen gondolkodni.  
  
Rogán László: Aki a beszámolót elfogadja, kérem, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

290/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2012. évi működéséről 
szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
4. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja beszámolójának elfogadására 

213/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az intézmény vezetője elkészítette a beszámolót, a Népjóléti 
Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Tolonics István: Szeretném kihasználni a nyilvánosságot, hogy elmondjam, 
hogy a házi gondozás tekintetében van kapacitás az Idősek Klubjában. Aki 
tud olyan személyt, aki rászorul, kérjük, jelezze.  
 
Rogán László: A Napközi teljes létszámban kihasznált. A házi 
segítségnyújtás tekintetében tudnánk a fiatalokat bevonni. Kérem Hantos 
képviselőtársamat, hogy vegye fel a kapcsolatot Zelizi Erikával. 
 
Ercsényi Tiborné. Aki csak ebédet szeretne házhoz kérni, kérem, 
jelentkezzen az Idősek Klubjában. 
 
Rogán László: Kérem, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

291/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kalászi Idősek Klubja 2011-2012. évi működéséről szóló 
beszámolót. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 

224/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Képviselő-testület a szeptemberi ülésén módosította a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, melyet továbbítottunk a Magyar 
Államkincstárnak. A felülvizsgálat után a Kincstár két kisebb – szerkesztési 
módosítást kért, melyet az előterjesztésben szerepeltettünk. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
292/2012. (X.26.) határozata 

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

ALAPÍTÓ OKIRAT -  
módosításokkal egységes szerkezetben 

 

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

 
I.1. A költségvetési 
szerv neve: 

Budakalász Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

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

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 

  
I.3. A költségvetési 
szerv irányító 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
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szervének neve, 
székhelye: 
  
 

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

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

  
II.6. A költségvetési 
szerv 
alaptevékenysége: 

Ellátja az önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a 
hatósági feladatokat, melyeket jogszabályok 
Budakalász város illetékességi és működési 
körébe utalnak. Ellátja továbbá a 
nemzetiségek jogairól szóló törvényben 
meghatározott feladatokat. 

  
II.7. A költségvetési 
szerv szakágazati 
besorolása 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

  
II.8. Az 
alaptevékenységhez 
kapcsolódó 
szakfeladatok: 

841114 Országgyűlési 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841115 Önkormányzati 
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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 
882202 Közgyógyellátás 
889967Mozgáskorlátozottak gépjármű-
szerzési és –átalakítási támogatása 
 
 

  
II.9. A költségvetési 
szerv vállalkozási 
tevékenysége: Nincs vállalkozási tevékenysége 
  
 

III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSSAL 
ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYAI 

 
III.1. A költségvetési 
szerv gazdálkodási 
besorolása 

Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv 



 13 / 27 
 

  
III.2. A költségvetési 
szerv induló vagyona: 145 618 eFt 
  
III. 3. Az előirányzatok 
feletti rendelkezés 
jogosultsága: Teljes jogkörrel rendelkezik 
  
III. 4. Az előirányzatok 
feletti jogosultság 
gyakorlásának rendje: 

A mindenkori éves költségvetési rendelet 
szabályai szerint 

  
III. 5. A költségvetési 
szerv vezetőjének 
megbízási rendje: 

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

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

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

  
  
Záradék:  
A Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/2003. (XI. 11.) 
számú határozatával hagyta jóvá, melyet a 201/2008. (V. 27.), a 379/2009 
(VIII. 6.), a 144/2012 (VI.04.), a 169/2012. (VII.03.), a 249/2012 (IX. 27) és a 
292/2012 (X.26.) 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 
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Államkincstárnak küldje meg 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2012. november 2. 
 
 
6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási koncepciójára  
221/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: Magyarország Alaptörvénye szerint a nemzeti vagyon 
megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős 
gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvénynek kell meghatároznia. 
Ennek következtében az elmúlt évben elfogadásra került a nemzeti vagyonról 
szóló törvény, mely kötelezővé teszi az önkormányzati vagyon rendeletek 
törvény szerinti módosítását, valamint a helyi önkormányzatok részére közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítését írja elő. 
A határozati javaslat tartalmazza Budakalász Város Önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási koncepcióját. 
 
Kaltner Károly: Az előterjesztést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Hantos István: Értékesítéssel és átalakítással kapcsolatban olyan konkrét 
tervünk van-e, amely ennek a sorrendiségét megtárgyalta. 
 
Orosz György: Minden évben a költségvetés készítésekor az eladásra szánt 
ingatlanok felsorolásra kerülnek, és minden egyéb átalakításról, felújításról a 
képviselőtestületnek külön döntenie kell.  
 
Dr. Hantos István: Olyan koncepciót nem készítünk, hogy milyen irányban 
szeretnénk fejleszteni a települést? 
 
Orosz György: Ez nem a vagyongazdálkodási koncepció része, hanem a 
városfejlesztési koncepció tartalmazhatná. Figyelembe vesszük azokat a 
területeket, ahol értékesíthető területeink vannak, és olyan stádiumba 
kerülnek, hogy a testületnek döntenie kell, akkor behozzuk képviselő-testület 
elé.  
 
Nógrádi Zoltán: Mennyire tekintendő formális stratégiának, hogy csak 
kipipáljuk, hogy kész. Vagy, ha ezt elfogadjuk, hivatkozhatunk a 
későbbiekben erre? 
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Orosz György: Ez most egy stratégia. 
 
Rogán László: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

293/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete az 
önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el. 
 
Középtávú vagyongazdálkodási koncepció: 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – 

felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 

képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok 
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, 
felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves 
költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 
ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és 
önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
 

Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi 
értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, 
a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon 
értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 
Bérlet útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek 
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. 
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A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell 
arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, 
ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. Az 
egy tagban lévő nagyobb területeket a bérlemények szerinti 
térmértékben fel kell parcellázni. 
 
Hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció: 
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási koncepció. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége 

elv érvényesül, a hosszú távú működési stabilitás biztosítása, 
a tulajdonosi érdekek következetes érvényesítésével. 
 Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás 

aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az 
önkormányzati vagyonban várható változások. 

 Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében 
folyamatos hirdetés szükséges. 

c) Az önkormányzat tulajdonában lévő Lenfonó terület 
hasznosítása.  

d) Az önkormányzat beruházásában a jelenleg ellátatlan 
területek szennyvízcsatornával történő ellátása az érintett 
lakókkal közös beruházással.  

e) Minden önkormányzati intézmény energia hatékonyságának 
növelése. 

f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati 
lehetőségek maximális kihasználása. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 
a vagyongazdálkodási koncepció szükség szerinti 
felülvizsgálatáról. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 
7. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadására  

222/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
 
 
Rogán László: A Helyi önkormányzatokról szóló törvény előírásai szerint a 
belső ellenőrzési tervet minden év november 15-ig kell elfogadnia a 
Képviselő-testületnek. A belső ellenőrzési tervnek belső ellenőrzési stratégián 
kell alapulnia, önkormányzatunknál jelenleg a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása önkormányzatainak 
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stratégiája van hatályban. Következő évtől megszűnik a kistérségi 
feladatellátás, ezért új stratégiára, valamint a következő évre vonatkozó 
ellenőrzési tervre is javaslatot teszünk az előterjesztésben. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Kaltner Károly: Eddig a Kistérség oldotta meg ezt a feladatot. Erre a 
jövőben külső szakembert kell alkalmaznunk. Erre a költségvetésben 
fedezetet kell biztosítanunk. 
 
Rogán László felolvassa az 1. határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

294/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.-
2017.évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiát a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 

Felelős:   Polgármester 
Határidő: Folyamatos 

 
 
Rogán László felolvassa a 2. határozati javaslatot 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

295/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Felelős:   Polgármester 
Határidő: Folyamatos 

 
 
8. Javaslat a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár, valamint az 

Alapfokú Művészeti Iskola területrendezésére 
217/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: A Zeneiskola eredeti épület tömege teljes egészében a volt 
Lenfonó területén feküdt, az átépítés során a telekhatárokat figyelmen kívül 
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hagyva túlépítkeztek a Faluház területére. Ennek megfelelően a Zeneiskola 
jelenleg két helyrajzi számon helyezkedik el.  
Mindezek alapján indokolt, hogy a két intézményt egy helyrajzi szám alá 
vonjuk és az intézményeket funkciójuk szerinti művelési ág megjelölésével az 
ingatlan nyilvántartásba bejegyeztessük. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Nógrádi Zoltán: Problémám az volt, hogy ez a telekalakítás félbecsapja a 
teniszpályát, és ezzel kapcsolatban semmiféle döntéselőkészítő egyeztetésről 
nem tudok. A megszűnő teniszpályával mi történik. 
Kérem, hogy egészítsük ki, hogy amennyiben a terület értékesítésre kerül, 
akkor az önkormányzat gondoskodik, hogy a jelenlegivel azonos 
 
Németh Antal: Ha funkcionálisan nézzük az intézmények helyzetét, akkor 
nem teljesülnek a törvény által előírtak, ugyanis a parkoló az igényeket nem 
elégíti ki.  
Az építési törvény szerint saját parkolót kell biztosítani. Nagy rendezvények 
esetén milyen megoldást kínál az új területrendezés? 
 
Dr. Krepárt Tamás: Teniszpálya ügye egy ingatlanjogi kérdés. Hogy 
történik-e a lenfonó területén értékesítés, az egy gazdasági kérdés. Akkor 
leszünk olyan helyzetben, hogy más helyen hozzunk létre teniszpályát, 
amikor majd arról döntünk. Erről később dönthetünk.  
 
Ercsényi Tiborné: A tavalyi évben elfogadtunk egy tanulmánytervet az 
Omszk parkra és környékére, melyben a teniszpálya áthelyezése is szerepelt. 
Hogy erre mikor lesz pénzünk? Ha jön egy vállalkozó, aki ezt megcsinálja, 
vagy ha eladjuk a területet, és az abból befolyó összegből. 
 
Rogán László: Ez most egy jogi rendezés. A szabályozási vonal nem 
akadályozza a teniszezést.  
Németh úr kérdésére – a mostani parkoló bőven kielégíti az igényeket. Ha itt 
majd valamikor épül egy városháza és egy közösségi tér, akkor kell majd 
parkoló-bővítés lehetőségéről tárgyalnunk. 
 
Nógrádi Zoltán: Részben egyetértek az elhangzottakkal. De én azt kérem, 
hogy ezt írjuk le. Most ezzel a döntéssel azt mondjuk, hogy az a teniszpálya 
az értékesítendő, értékesíthető kategóriába tartozik. Most van az a lehetőség, 
hogy ne akkor kezdjünk el azon gondolkodni, hogy lesz-e teniszpálya, hanem 
most tegyünk egy olyan szándéknyilatkozatot, hogy ehelyett máshol 
kialakítunk egy teniszpályát.  
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Rogán László: Ha most erről hozunk egy határozatot, hogy építünk egy új 
teniszpályát, akkor nem tudhatjuk, hogy milyet, hány darabot, mennyiért. 
Kinek építjük? Ezt most nem tudhatjuk.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Amennyiben a lenfonó területét sikerül értékesíteni, 
nyilvánvaló önkormányzati cél, hogy a teniszt biztosítsuk a település számára. 
Voltak olyan előzetes tárgyalások, hogy amennyiben mi területet biztosítunk, 
lenne olyan vállalkozó, aki arra teniszpályát építene, és rentábilisan 
működtetné is. Nem szerencsés most elkötelezni magunkat, hogy mi építünk 
teniszpályát, mert lehet, hogy kedvezőbb lehetőségünk lesz. Nem javaslom 
elkötelezni magunkat.  
 
Nógrádi Zoltán: Én azzal kezdtem, hogy üljünk le az egyesülettel, és 
beszéljünk velük. Most megint arról van szó, hogy van egy diktátum, hogy a 
területet el fogjuk adni. 
 
Dr. Molnár Éva: Ez a területrendezés harmadik alkalommal van a képviselő-
testület előtt. Ez az előterjesztés egy terület rendezéséről szól, helyrajzi szám 
feltüntetéséről, művelési ág megjelöléséről. 
Amit a képviselő úr most megfogalmazott, az egy súlyos anyagi 
elkötelezettséget jelentene, melynek jelen pillanatban nincsenek számszaki, 
műszaki adatai. Ebben most nem lehet állást foglalni. 
A Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy kifejezi azt a jövőbeni 
szándékát, hogy a település sport-tevékenységére keresi a területet, ahol az 
megvalósítható. De hogy most kötelezzük el magunkat, nem célszerű.  
 
Orosz György: Erre a telekalakításra azért van szükség, mert jelenleg sem a 
faluháznak, sem a zeneiskolának a jogi helyzete nincs tisztázva. Ez pusztán 
szakmai előterjesztés.  
A Lenfonóra van egy helyi építési szabályzat, ami tartalmaz egy csomó 
szabályozási vonalat, ettől függetlenül a teniszezők tudják használni a 
teniszpályát. 
A pályázat szövege úgy lett kiírva, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy 
ezen a területen egy telekalakítást még végre kell hajtani. 
Hogy a teniszpályával mi lesz, most senki nem tudja. Nincs szó diktátumról, 
fizikálisan semmi nem változik. 
 
Kaltner Károly: Beszéltem Lugosi úrral, és ő elmondta, hogy a teniszpálya 
már kicsi. Az Omszk parki tanulmánytervben szerepel újabb teniszpályák 
kialakításának lehetősége. 
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Németh Antal: Én úgy emlékszem, hogy a pályázat kiírásnál a teljes terület 
beleszámított az értékelési feladatba, viszont teljesen bizonytalan volt, hogy a 
zeneiskola épületét nem tüntette fel a tulajdonos a földhivatalnál. 
A zeneiskola által elfoglalt területrészt – amelyik átesik a másik hrsz-be – ezt 
a meglévő művelődési intézményünkhöz megosztás nélkül csatolnám. Ezt 
tüntessük fel a helyszínrajzon is.  
Ez a megosztás gyakorlatilag azt jelenti, hogy bizonytalanná tehetjük a 
teniszpálya sorsát.  
Itt most a zeneiskola épülete az, ami indokolja a telekalakítást.  
 
Orosz György: Ez a telekalakítási terv azt tartalmazza, hogy a zeneiskola 
épülete egy hrsz-ú ingatlanra kerülne az ÁMK épületével. Végre kialakulna 
egy HÉSZ-nek megfelelő struktúrájú, méretű ingatlan. A teniszpálya nem 
része a területnek, de ez a terület geometriájából adódik. Nem értem, hogy mi 
a probléma. A teniszezők továbbra is tudnak teniszezni.  
 
Rogán László: Kérem, hogy akinek módosító indítványa volt, fogalmazza 
meg pontosan.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Nem tudom, hogy van-e most értelme Nógrádi 
képviselőtársam módosító indítványának. Annak akkor lenne értelme, ha már 
az értékesítés konkrétummá válik.  
 
Nógrádi Zoltán: A pályázat kiírásakor nem volt világos, hogy mi történik a 
teniszpályával. 
 
Javaslom a határozatot kiegészíteni a következő szöveggel: A jelenlegi 
teniszpálya területét is érintő, a területrendezés nyomán létrejött ingatlan 
értékesítését követően az önkormányzat vállalja hogy a jelenlegi teniszpályák 
méretének megfelelő területet biztosít a budakalászi teniszsport támogatására. 
 
Németh Antal: A Zeneiskola épülete által elfoglalt területet csatoljuk a 
1291/16-os telekrészhez.   
 
Ercsényi Tiborné: Az a gondom, hogy úgy gondoltad, hogy a cikk-cakkos 
területhez vegyük hozzá a zeneiskolát, és az a terület maradjon egybe? 
 
Németh Antal: Igen. 
 
Ercsényi Tiborné: Akkor megint odajutunk, ahol most vagyunk, mert 
maradna egy furcsa határvonalú ingatlanunk.  
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Németh Antal: Most az elsődleges feladtunk az, hogy a zeneiskola épületét 
feltüntessük, és a határvonalnak megfelelően hozzátegyük az  
 
Orosz György: Amit Németh képviselő úr mondott, akkor a zeneiskolához és 
a faluházhoz csatlakozó terület megháromszorozódna. A terület legértékesebb 
részéről beszélünk, négyzetméterenként 30 ezer forintról.  
Aki beadta a pályázatát, ő is úgy szerepeltette, hogy a zeneiskola és a faluház 
megmarad, és a terveikben biztosítani kell a közösségi funkciókat, és az 
ahhoz szükséges területeket.  
 
Rogán László: Nógrádi képviselőtársam által tett módosító javaslatot 
elfogadhatónak tartom. Amit Németh képviselő úr mondott, az a szívét venné 
ki a területnek.  
 
Németh Antal: Az a határvonal, amelyet a zeneiskola jelenlegi épületének 
körvonalaként a benyújtott vázlatrajz tartalmaz, az a területrész kerüljön 
hozzácsatolásra az érintetlenül hagyott 1291/16 hrsz-ú telekrészhez.  
 
Rogán László: Kérem, szavazzunk Németh Antal módosító javaslatáról. 
 

296/2012.(X.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen, 5 
nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozati 
javaslatot elvetette: 

 
Budakalász Város Képviselő-testülete Zeneiskola és a Lenfonó 
ingatlanok területhatárának megállapításával kapcsolatban 
rögzíti, hogy a határvonal, amelyet a zeneiskola jelenlegi 
épületének körvonalaként a benyújtott vázlatrajz tartalmaz, az a 
területrész kerüljön hozzácsatolásra az érintetlenül hagyott 
1291/16 hrsz-ú telekrészhez. 

 
Rogán László: Kérem, szavazzunk Nógrádi Zoltán módosító javaslatáról. 
 
A Képviselő-testület Nógrádi Zoltán módosító javaslatát 6 igen, 2 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Rogán László: Kérem, szavazzunk az eredeti határozati javaslatról a fenti 
módosítással kiegészítve.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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297/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1291/16 
és a 1291/25 helyrajzi számú ingatlanok területhatárait a 
mellékelt vázlat állapítja meg. A 1291/16 hrsz-ú intézményi 
terület térmértéke 4953 m2-re  változik a telekalakítást követően, 
a 1291/25 hrsz-ú Lenfonó terület térmértéke 4 ha 2569 m2-re 
változik. A telekmegosztással kapcsolatos mintegy 150.000,- Ft 
költséget az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
„nem lakóingatlan karbantartás és üzemeltetés” keret terhére 
biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
területmódosítással kapcsolatos munkarészek elkészíttetését és 
annak földhivatali átvezetését kezdeményezze. 
 
A jelenlegi teniszpálya területét is érintő, a területrendezés 
nyomán létrejött ingatlan értékesítését követően az önkormányzat 
vállalja, hogy a jelenlegi teniszpályák méretének megfelelő 
területet biztosít a budakalászi teniszsport támogatására. 
 
Határidő: területváltozással kapcsolatos feladat 2012. 
december 31. 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
9. Javaslat a Saubermacher-Bicske Kft. ajánlatának megtárgyalására 

219/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Saubermacher-Bicske Kft. képviselői megkeresték 
önkormányzatunkat és kezdeményezték a jelenlegi hulladékszállítási 
szerződés 1évre történő meghosszabbítását. Képviselő-testületünk 2012. 
május 31.-én tartott ülésén döntést hozott, hogy a hulladékszállítás 
tekintetében közbeszerzési eljárást kíván indítani. A közbeszerzési szakértőnk 
állásfoglalása szerint: a szerződés időbeli vagy tartalmi kiterjesztése az 
általános közbeszerzési irányelvek és a joggyakorlat szerint új beszerzési 
igénynek minősül, tehát közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül nem 
lehetséges a szerződés meghosszabbítása. A közbeszerzési eljárás mellőzése a 
legsúlyosabb bírságot vonhatja maga után, amennyiben a jogsértés 
megállapításra kerül. Így a szerződés meghosszabbítása semmiképpen sem 
javasolható. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
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Rogán László felolvassa a határozati javaslatot. 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

298/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Saubermacher-Bicske Kft-vel (2060 Bicske, Csákvári út 45.) a 
2012. december 31.-én lejáró kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről 
szóló Szolgáltatási Szerződést nem kívánja meghosszabbítani. A 
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
választja ki a szolgáltatót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
10. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

és az önállóan működő intézmények közötti együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára 
220/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: A Képviselő-testület az önállóan működő intézményei 
gazdálkodási feladatai lebonyolítására a Polgármesteri Hivatalt jelölte ki. A 
jogszabályi változások miatt a munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjéről szóló megállapodásokat indokolt felülvizsgálni és a napi 
gyakorlathoz igazítani. Ezt a felülvizsgálatot elvégeztük, valamennyi 
intézménnyel egyeztettük a tervezetet, illetve az intézményi javaslatokat is 
beépítettük a tervezetbe. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

299/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a határozat mellékletét képező az önkormányzat polgármesteri 
hivatala és az önállóan működő intézmények közötti, a 
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munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
Megállapodást. Felhatalmazza az önállóan működő intézmények 
vezetőit és a város Jegyzőjét, hogy a megállapodást írja alá. 

Felelős: Önállóan működő intézmények vezetői és 
Jegyző 
Határidő: 2012. november 15. 

 
 
11. Javaslat a 360/2007.(XI.11)sz. Kt. határozattal elfogadott Települési és 

Közoktatási Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára 
215/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A 2007. évben elfogadott és 5 évre megalkotott települési és 
közoktatási esélyegyenlőségi program felülvizsgálata szükségszerű a 
jogszabályi változások és a település adatainak frissítése miatt. A meglévő 
dokumentum felülvizsgálatát a Kistérségi iroda vezetője és oktatási referense 
vállalta, hogy térítésmentesen frissíti, a jogszabályi változásoknak 
megfelelően felülvizsgálja és módosítja a programot. A kész program 
elfogadására következő rendes testületi ülésen kerül sor.  
 
Major Ede: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta 
a határozati javaslat elfogadását. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

300/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a 2007. évben a 360/2007.(XI.11.) Kt. határozattal 
elfogadott „Települési és Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Programot”–ot a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
felülvizsgáltatja. A felülvizsgálatra felkéri a feladatra 
térítésmentes ajánlatot tevő Duna-kanyar és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának vezetőjét Dr. 
Dedics Zsigmondot és oktatási referensét Kudett Magdolnát. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
felülvizsgált és módosított program elfogadása érdekében azt 
terjessze elő a következő rendes Képviselő-testületi ülésre.  
 
Határidő: 2012. november 29. 
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Felelős: polgármester 
 
12. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról 

214/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A hivatal munkatársai ellátási fajtánként összeállították a 
beszámolót, a Népjóléti Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

301/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociálpolitikai feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
13. Javaslat a 2012. szeptember hónapokban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 
elfogadására. 
218/2012.(X.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előző hónapokhoz hasonlóan szeptemberben is elkészült 
az áttekintett pályázati lehetőségek összefoglalójáról készült tájékoztató. A 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

302/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
szeptember hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Tolonics István: Köszönetet szeretnék mondani a Felsővár – Budai stoptábla 
pótlásáért, Táncsis u. egyirányú tábla pótlásáért.  
Kalász Suli parkolója melletti útszakaszon eltakarja a fenyő a táblát. 
Kérdezem – 250 mFt-os ÁFA-s csomagban a budai úti járda szerepel, mikor 
kapjuk meg a következő csomagot? Égetően fontos lenne a járdaépítés – 
Vasútsor, Jókai utca környékén.  
 
Rogán László: Levelünket megírtuk Államtitkár úrnak. Várjuk a választ. 
 
Dr. Hantos István: Egy hónapja kértem, hogy Gerinc, Szérüskert, 
Cseresznyés utca kátyúzásával történjen valami, nem történt semmi.  
Mindenki tevékenyen próbálja javítani, és most nagyon aktuális lenne.  
Felsővár utca – Budai út sarkán a trafiknál, akik jönnek le a hegyről, nem 
látják a kanyart. Egyre inkább visszaszoknak oda az autók szabálytalan 
parkolásra. Kérem, hogy ott a járdán helyezzünk el fizikai akadályt, hogy ne 
tudjanak oda felállni. 
Sportcsarnok szerződés – négy munkanapon belül kellett aláírni. Aláírtuk-e, 
mikor fogjuk bérbeadni? 
 
Rogán László: Megtörtént az aláírás, és megtörtént az átadás-átvétel is.  
 
Dr. Hantos István: Ezek szerint a 3 millió forint a számlánkon van. 
 
Rogán László: Ezt nem tudom, a pénzügyi osztályvezető asszonytól meg 
fogom kérdezni.    
 
Hegyvári János: Virágládával meg tudjuk oldani a trafiknál a parkolás 
megakadályozását.  
 
Németh Antal: A múlt héten – kérésünknek megfelelően – lehetőséget 
kaptunk az egészségcentrum kiviteli dokumentációjának megtekintésére, 
illetve a kérdések feltételére. Megköszönöm Homor úr által adott válaszait. 
Kivéve a pénzügyi dolgokra, ami nyilván nem az ő feladata. 
Egy-két észrevételem azért van: 
Nyilvánvaló az a döntés, ami arra vonatkozott, hogy a 150 mFt- kiviteli 
költségbe beférjünk, nem szerencsés, hogy kiemeltük a létesítésből a klíma 
létesítését, illetve a megújuló energiaforrások használatát. Amikor a 
tisztifőorvos elrendeli a hőségriadót, az önkormányzatoknak jelezniük kell a 
klímával ellátott területeket. Ezért nem szerencsés ez. Erre az volt a válasz, 
hogy a háziorvosok nem kérték. Ugyan ez volt a válasz a napkollektorokra, 
hogy a 40 literes fogyasztás nem indokolja.  
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Az építési jogszabályok bizonyos területeken a tervellenőrzést kötelezővé 
teszik. Itt esetünkben nem kötelező, de ez a jogszabály az építési tervek 
felülvizsgálatát kiemeli, viszont a szakági terveknél egyértelműen meghatároz 
felülvizsgálatokat. Megnéztem a vörösvári kijelölt szakhatóság engedélyét, és 
abban egy olyan hivatkozás van, hogy a tervtanács engedélyezésre javasolta. 
A tervtanácsba szakági tervezőt nem hívtunk meg. Én ezt kifogásként 
felvetem, hogy adott esetben ilyen közösségi létesítményeknél szakági 
tervezőket is hívjunk meg az elkövetkező időszakban.  
 
Rogán László: A lehetőségekhez képest részt vettem azon a megbeszélésen. 
Klimatizálás lesz a helyiségben, csak az emeleten. Az alsó részen nem 
szükséges, mert hőtechnikailag megfelel az előírásoknak.  
Hőségriadó szempontjából Budakalász jó helyzetben van, mert a 
nagyáruházakat ki tudjuk jelölni.  
A 150 mFt nagyban meghatározza a mozgásterünket. Ez az összeg csak az 
épületre vonatkozik. Az útra, járdára, stb-re nem.  
Most szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy november közepén 
készülünk egy alapkőletételre. Kérlek Benneteket, hogy vegyetek részt ezen. 
 
Kaltner Károly: Idén is kiírtuk az értékvédelmi pályázatunkat. Egy 
értékelhető pályázat érkezett, Kovács Család Diófa utca 4-ből. A bizottság 
400 eFt-ot állapított meg. Gratulálunk a nyerteseknek, jó munkát kívánunk. 
 
Ercsényi Tiborné: Úgy tűnik, hogy a Berdó csatorna létesítésére beadandó 
pályázat a finisébe került. Megkezdtük a tárgyalásokat pályázatíró céggekkel. 
Nagyon sok olyan munka lesz, amelynél a képviselőtársak konkrét 
együttműködésére lesz szükség.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést 17.50 órakor berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
munkáját.  
 

K.M.F. 
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polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
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