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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 27/2012 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. november 14-én, (szerdán) 17:00 órakor 
megtartott rendkívüli 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 

Tolonics István képviselő 

 

Meghívottak: 

Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 

Dr. Molnár Éva jegyző 

Nagy Zsolt aljegyző 

Balsai Judit osztályvezető 

Villám Zsuzsanna osztályvezető 

Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens 

Kovács Kristóf, Szentistvántelepi Iskola igazgatója 

 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 

 

Javasolt napirend:  

Nyílt napirendi pontok: 
 
1. Javaslat a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására 
231/2012.(XI.14.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
229/2012.(XI.14.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat az iskolák működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
230/2012.(XI.14.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat önkormányzati szándéknyilatkozat aláírására a 
Szentistvántelepi Általános Iskola E.ON Adventi Pályázatával 
kapcsolatban 
232/2012.(XI.14.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Szentistvántelepi Ált. Iskola igazgatója 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, valamint a televízió 
nézőit. A testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi 
6 fővel határozatképes. Kéri, hogy – amennyiben nincs észrevétel – 
szavazzon a testület a napirend elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 egyhangú igen szavazattal 
elfogadta.  
 

 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására 
231/2012.(XI.14.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Több lakossági megkeresés érkezett, hogy a 
jelenlegi égetésről szóló szabályozás módosítását szeretnék elérni, mivel a 
korábban november hónapban megszokott ingyenes zöldhulladék szállítást 
a szolgáltató már nem tudta biztosítani. Ez alapján került előterjesztésre a 
kiküldött rendelet módosítási javaslat, melynek leglényegesebb pontja, 
hogy az őszi avar és kerti zöldhulladék égetését november 30.-ig, és az 
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önkormányzat által megszervezett várostakarítási napokon 
engedélyeznénk. 
A Bizottság az ülés előtt megtárgyalta, és módosító javaslat hangzott el a 
rendelettel kapcsolatban, 8-16 óra helyett 8-17 óráig, addig az égetés 
fejeződjön be. A módosító javaslatot befogadtam.  
 

Krunity Péter és Major Ede bejött az ülésterembe.  
A Képviselő-testület 8 fővel folytatja munkáját. 

 
Kaltner Károly: November 30-ig tartó időszakra vonatkozik ez a tüzelési 
szabály.  
 
Rogán László: A Bizottsági ülésen volt Nógrádi Zoltán képviselő úrnak 
egy javaslata a zöldzsákok hasznosításáról. „Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy az át nem 
vett zöldzsákok hasznosításának lehetőségét vizsgálja meg és szükség 
esetén járjon el.” A javaslatot a Bizottság elfogadta. Kérem a 
Képviselőtestületet, hogy szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

313/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az át nem vett zöldzsákok 
hasznosításának lehetőségét vizsgálja meg és szükség esetén 
járjon el. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:    Polgármester 

 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk a rendeletalkotási javaslatról – 
természetesen a PTKB-n elfogadott módosítással együtt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2012.(XI.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a 31/2012. (XI.16.) önkormányzati rendeletét a 
közterületek rendjéről szóló 12/2004.(IV.30.) rendelet 
módosításáról. 
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2. Javaslat a Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulása megszűnésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
229/2012.(XI.14.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: A Képviselő-testület a Kistérségi Társulás 
megszűnésével kapcsolatos előterjesztést már tárgyalt a szeptemberi rendes 
ülésén. Az eltelt időszakban összeült a Társulási Tanács és javaslatot tett a 
megszűnés részleteire, a társulási vagyon felosztásával kapcsolatos 
teendőkre. A Kistérségi Tanács határozataiban foglaltak kizárólag a 
tagtelepülések Képviselő-testületeinek jóváhagyása után hajthatók végre. 
Ennek részleteiről szól a megküldött előterjesztés. 
A Bizottság mind a hét határozati javaslatot elfogadta.  
Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokról.   
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

304/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása és annak munkaszervezete a 
Kistérségi Iroda 2012. december 31. napján jogutód nélkül 
szűnjön meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen 
határozatról értesítse Szentendre Város Önkormányzatát és a 
Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása hivatali szervezetét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
305/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Dunakanyari Kistérségi Szociális 
Intézményt 2013. január 1. napjától Humán Szolgáltató 
Központ elnevezéssel Szentendre Város Önkormányzata 
fenntartásába veszi.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen 
határozatról értesítse Szentendre Város Önkormányzatát és a 
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Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása hivatali szervezetét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

306/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.) részt kíván venni a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat fenntartására és működtetésére létrehozandó 
intézményfenntartó társulásban, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak 2013. január 1-ét követően is 
önkormányzati intézményfenntartó társulásban történő 
fenntartása érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa 
le és annak eredményét, továbbá a társulási megállapodást 
elfogadás céljából terjessze a Képviselő-testület elé a már 
kialakult pénzügyi helyzet ismeretében, 

3.) az 1. pont szerinti intézményfenntartó önkormányzati 
társulás munkaszervezeti feladatait Budakalász Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nem látja el, 
tudomásul veszi, hogy ezt a feladatot Szentendre Város 
Polgármesteri Hivatala látja el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen 
határozatról értesítse Szentendre Város Önkormányzatát és 
a Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása hivatali szervezetét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

307/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.) úgy dönt, hogy a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása és annak munkaszervezete a 
Kistérségi Iroda működésével összefüggésben szükséges 
pénzügyi zárással, a normatíva lehívással és elosztással, 
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kapcsolatos feladatok azonnali megrendelését és a mielőbb 
elvégzendő feladatok ellenőrzését nem vállalja, 

2.) úgy dönt, hogy DPÖTKT és a Kistérségi Iroda iratainak 
archiválását nem tudja vállalni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen 
határozatról értesítse Szentendre Város Önkormányzatát és a 
Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása hivatali szervezetét. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

308/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi vagyonának felosztása az alábbi elvek és 
fontossági sorrend szerint történjen: 
1.) a létrehozandó Járási Kormányhivatal felszereléséhez 
szükséges bútorok és informatikai hardver- és szoftver 
eszközök a Járási Kormányhivatal részére kerülnek átadásra, 
azzal, hogy a kistérségi települések által a Járási 
Kormányhivatalnak átadott 16 betöltetlen álláshelyhez tartozó 
16 munkaállomást a Kistérségi Iroda biztosítja, 
2.) azok a vagyonelemek, melyek jelenleg is valamely 
tagönkormányzat birtokában vannak, azok az adott 
tagönkormányzat tulajdonába kerülnek, 
3.) a nem hardvereszközökhöz köthető szellemi 
termékekkel kapcsolatos felhasználói jogokat valamennyi 
társult tag megszerzi, 
4.) a maradék vagyon elemei a legmagasabb összegű árat 
kínáló tulajdonába kerülnek.   
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen 
határozatról értesítse Szentendre Város Önkormányzatát és a 
Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása hivatali szervezetét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 7 / 10 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

309/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a  
1.) DPÖTKT-nál fennmaradó pénzeszköz-állomány a 2012. 
január elsején a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján elérhető 
nyilvános lakosságszám adatok alapján történő lakosságszám 
arányosan kerüljön felosztásra, 
2.) az 1. pontban foglalt összeg megfizetésének 
feltételeként nyilatkozik, hogy a DPÖTKT 2012. december 31-
ig terjedő időszakra vonatkozóan keletkező kötelezettségeiért a 
többi tagönkormányzattal együttesen, a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 334. § 
(1) bekezdés szerint lakosságszám arányosan felel. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen 
határozatról értesítse Szentendre Város Önkormányzatát és a 
Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása hivatali szervezetét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

310/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a DPÖTKT Társulási Tanácsának azon döntéseit, 
melynek értelmében: 
1.) Visegrád Város Önkormányzatát az Iskolabusz projekttel 

kapcsolatos feladatokat és jogosultságokat 2013. január 1-
jétől ellátja, 

2.) Pomáz Város Önkormányzata DPÖTKT-nak Csobánka 
Község Önkormányzata elleni pénzügyi követelése 
behajtására irányuló peres és egyéb eljárásokkal 
kapcsolatos feladatok megrendelése és a feladatok 
elvégzésének ellenőrzése során a DPÖTKT perbeli 
jogutódjaként eljárjon sikerdíj fejében. Pernyertesség 
esetén a tagönkormányzatok között lakosságarányos 
felosztást javasol. 

3.) felkéri a Pilisi Zöldút Konzorcium többi tagját a Pilisi 
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Zöldút projekttel kapcsolatos, a DPÖTKT-t terhelő 
feladatok ellátására és jogosultságainak gyakorlására 
2013. január 1-től, melyhez a 2012. december 31-én 
képződött tartalékból fedezetet biztosít. Felkéri a 
Kistérségi Irodavezetőt, hogy a támogatót a projekt 
fenntartási körülményeiben bekövetkezett változásokról 
tájékoztassa.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen 
határozatról értesítse Szentendre Város Önkormányzatát és a 
Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása hivatali szervezetét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Javaslat az iskolák működtetésével kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
230/2012.(XI.14.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: A Képviselő-testület a szeptemberi rendes 
ülésén döntött arról, hogy át kívánja adni az általános iskolák működtetését 
az államnak saját forrásai várható csökkenésére tekintettel. Időközben a 
jogszabály megváltozott és a korábbi október 31-i határidő helyett a 
kérelem benyújtása november 15-re változott. Változás történt továbbá 
abban is, hogy mikor nyújthat be a települési önkormányzat a működtetés 
átadására vonatkozó kérelmet. Amennyiben most nem kérelmezzük az 
átadást, úgy a következő alkalom az önkormányzati általános választást 
követő év lehet, tehát 2015-ben nyílik újra lehetőségünk a mentesülés iránti 
kérelmet benyújtani. 
 
A Képviselő-testület döntését részletes számításokkal kell alátámasztani, 
amit a rendelkezésre álló információk alapján készítettünk el. Figyelembe 
vettük a költségvetési törvénytervezetet és a benyújtott módosító 
indítványokat, a Polgármesteri Hivatal létszámánál a járásoknak átadott 
álláshelyeket, illetve az intézményeink is megtervezték a következő évi 
személyi juttatásokat és a járulékokat. Az előterjesztés 2. sz. melléklete 
tartalmazza részletesen a következő évre prognosztizált bevételeket és 
kiadásokat intézményenként, illetve szakfeladatonként. Összességében 
elmondható, hogy az iskolák működtetése nélkül is mintegy 64 millió forint 
működési hiánnyal számolhatunk, amit felhalmozási bevételből szükséges 
majd pótolnunk. Az előterjesztés 3. melléklete részletezi, hogy a két iskola 
működtetése a 2013. évben mintegy 117 millió forint lenne, ami tovább 
növelné a működési hiányunkat. 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.  
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Dr. Hantos István: Kérem polgármester urat, hogy a számokat ismertesse, 
hogy mennyi az, amit Budakalász nem tud vállalni. 
 
Rogán László felkérésére Balsai Judit osztályvezető részletesen ismerteti 
az előterjesztésben szereplő számadatokat.  
 
Ezt követően a Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
311/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete 
megerősíti a 260/2012.(IX.27.) KT határozatában foglaltakat 
az Nkt. 97. § (24) b.) pontja alapján, mely szerint az általános 
iskolák ingó és ingatlan vagyonának működtetését a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§.(4) 
bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat rendelkezésre 
álló saját és átengedett bevételei terhére az államtól NEM 
képes átvállalni. Döntésének indoka az, hogy a 2013-ra 
várható saját és átengedett bevételei, illetve az iskolák 
működtetése nélküli kiadásai 64.298 E Ft működési hiányt 
eredményez, melyet felhalmozási bevételeiből szükséges 
pótolnia. A Képviselő-testület a vagyonfelélés elkerülése 
érdekében át kívánja adni a 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) működtetését az 
államnak. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstár által üzemeltetett ebr42 rendszerben a kérelmet 
az előterjesztés mellékleteiben szereplő adatokkal nyújtsa be a 
törvényes határidőig. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2012. november 15 

 
 
4. Javaslat önkormányzati szándéknyilatkozat aláírására a 

Szentistvántelepi Általános Iskola E.ON Adventi Pályázatával 
kapcsolatban 
232/2012.(XI.14.) sz. előterjesztés 
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Rogán László polgármester: A Szentistvántelepi Általános Iskola 
pályázatot szeretne benyújtani ledes égőkkel díszített karácsonyfa 
megnyerésére és felállítására az iskolával szemben lévő területre. 
A Képviselő-testület elé a szándéknyilatkozat aláírására való felhatalmazás 
azért került, mert a pályázat beadásának pénzügyi feltételei is vannak és ezt 
az előterjesztés részletesen tisztázta is. A Közterület-használati díj 
megfizetését az iskola biztosítja, az áramellátás is biztosítható az iskolából, 
a közmunkások a nappali karbantartást el tudják végezni és bízunk abban, 
hogy semmilyen kár vagy sérülés nem éri a fát. 
A Bizottság megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést. 
Kérem, szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
312/2012.(XI.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Szentistvántelepi Általános Iskola induljon 
az E.on Advent pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
önkormányzati szándéknyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
17.15-kor berekeszti. 
 

K.M.F. 
 

 
Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


