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TARTALOMJEGYZÉK 
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2012. november 29-én 16:50 órakor megtartott 

rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről 
 
 

32/2012.(XI.30.) Önkormányzati rendelet 
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35/2012.(XI.30.) Önkormányzati rendelet 
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Szederinda együttműködési lehetősége a Mosolygó Gyerekekkel 
321/2012.(XI.29.) Kt. határozat 

Kálvária domb régészeti feltárását követő helyreállítása 
322/2012.(XI.29.) Kt. határozat 

Budai út 26. sz. üzlethelyiség ideiglenes használatba adása 
323/2012.(XI.29.) Kt. határozat 

Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
324/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 

Szám: 28/2012 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. november 29-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 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő  

 
 
Meghívottak: 

Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Dr. Papp Judit irodavezető 
Hegyvári János irodavezető 
Dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 
Fetterné Ferenczy Beatrix referens 
Székely Ágnes referens 

 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 

Javasolt napirend: 
 

A „Szép Kert, gondozott környezet” 2012. évi verseny ünnepélyes 
eredményhirdetése 

 
Nyílt napirendi pontok: 
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1. Javaslat a lakásrendelet és a vagyonrendelet módosítására 
235/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 4. 
sz. módosítására 
240/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítására  
248/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatójának kérelmére 
álláshely átcsoportosításra illetve álláshely bővítésre 
247/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatója 
 

5. Javaslat az iskolatitkári munkakör bővítésére a Kalász Suli és 
Zeneiskola zeneiskolai intézményegységében 
242/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója 
 

6. Javaslat a Kalász Suli és Zeneiskola alapító okiratának módosítására 
244/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a Hópihe Gyermek Alapítvány támogatására  
241/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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8. Javaslat együttműködési lehetőségre a Szederinda Családi Napközit 

működtető Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft-vel, budakalászi 
bölcsődés korú gyermekek ellátásának közös finanszírozására 
250/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat a Kálvária domb régészeti feltárását követő helyreállítás, 
burkolás költségének biztosítására 
249/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat Parlagi Endre saját halottá nyilvánítása ügyében hozott 

286/2012.(X.25.) Kt. határozat tárgyalására 
251/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat a Budakalász Budai út 26. szám alatt található üzlethelyiség 
ideiglenes használatba adására 
252/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

12. Jelentés a 189/2012. (VI.28.) Kt. számú határozat végrehajtásáról 
243/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés  
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója 
 

13. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
237/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Népjóléti Bizottság  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

14. Javaslat a 2012. október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
245/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 



 5 / 22 
 

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

Zárt napirendi pontok: 
 
15. Javaslat a Szentendrei út 7. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő 

épületegyüttes tetőszerkezetének felújításáról szóló 223/2012.(VIII.16) 
KT határozat módosítására (zárt ülésen tárgyalható) 
233/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

16. Javaslat a 0135/36 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat 
elutasítására (zárt ülésen tárgyalható) 
234/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

17. Javaslat telekhatár rendezéséről szóló 63/2012.(III.29.) számú Kt 
határozat módosítására (zárt ülésen tárgyalandó) 
236/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

18. Javaslat belső ellenőri feladatok ellátására a 2013. évben (zárt ülésen 
tárgyalható) 
239/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

19. Budakalász Város Önkormányzat tulajdonát képező 0129/1 hrsz-ú 
ingatlan bérlésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása (zárt 
ülésen tárgyalható) 
246/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

20. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (zárt ülésen 
tárgyalandó) 
238/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, valamint a 
televíziónézőket. Külön köszönti a Szép kert, gondozott környezet 
pályázatán résztvevőket. Átadja a szót Fetterné Ferenczy Beatrix 
környezetvédelmi referensnek, hogy mutassa be az idei nyerteseket.  
 
 
Fetterné Ferenczy Beatrix elsőként Weitzinger Imre és felesége 
ingatlanát mutatja be.  
Az intézmények környezete kategóriában a Szentistvántelepi Általános 
Iskola nyerte el a díjat.  
A harmadik kategória – gazdasági létesítmények környezete – nyertese a 
Lupa Csárda.  
 
Ezt követően Rogán László polgármester megköszöni a pályázók 
részvételét. Gratulál a nyerteseknek, és átadja a díjakat.  
 
 
A díjátadás után Rogán László polgármester az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes.  
 
Rogán László: A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító 
indítványom van: 
A 19. sz. zárt napirendi pontot visszavonom. 
A nyilvános ülésre tervezett 10. napirendet javaslom zárt ülésen tárgyalni.  
Szintén a nyilvános ülés 12. napirendi pontját javaslom a 6. elé venni. 
 

Nógrádi Zoltán és dr. Hantos István megérkezett. 
A Képviselő-testület 9 fővel folytatja munkáját. 

 
Kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendet – mind a nyilvános, mind 
pedig a zárt – 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
Rogán László: Kérem, hogy mielőtt rátérnénk a napirend megtárgyalására, 
hallgassák meg az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolómat. 
o Október 31-én kistérségi ülésen vettünk részt a Jegyző Asszonnyal, a 

Kistérség megszűnésével kapcsolatban 
o November 10-én sikeres várostakarítást szerveztünk. Ezúton köszönöm 

kollégáimnak és a lakosságnak 
o November 14-én Hol tart a művészeti oktatás címmel egy konferencia 

zajlott, melynek fővédnöke voltam.  
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o November 15-én civil fórum volt szintén itt a házban. Ez egy régi 
kezdeményezés volt, és most az új vezetés megpróbálja ismét 
beindítani.  

o November 19-én volt az alapkőletétele az Egészségháznak. Mintegy 
150-200 ember vett részt ezen.  

o Elkészült az önkormányzat kiadványa az eltelt két évről.  
o A tartós élelmiszercsomagok kiosztása folyamatban van. Köszönöm a 

sok pozitív visszajelzést.  
o Zöldzsákok kiosztása folyamatban van 
o József Attila utcában a járdaépítés befejeződött. A zöldsávok kialakítása 

tavasszal folytatódik.  
o A Berdóban és a Gátőr utcában megkezdődtek az útjavítások.  
o Örömmel jelentem, hogy a Kálvária ásatások téli állagmegóvása lassan 

befejeződik.  
o A Kálváriához ideiglenes lépcsőt építettünk. Ezt a közmunkásaink 

készítették el.  
o A Klisovác utcában a járda elkerítésre került, a földkábelek elhelyezése 

folyamatban van. Kérem, hogy óvatosan közlekedjenek. 
o Idősek karácsonya december 14-én lesz. Kérem idős lakótársainkat, 

hogy regisztráljanak. Ha nem regisztrálnak, lemaradnak a tomboláról és 
az ajándékról.  

o December 1-jén 16.00 órakor lesz az adventi gyertyagyújtás. 
Decemberben minden adventi szombaton műsort adnak intézményeink.  

o Postával szemben egy nagyon szép kis parkot alakítottunk ki. 
o Kálvária dombon több mint 3000 növény került kiültetésre. Ezek ún. 

terülő növények, melyek fogják a talajt, és meggátolják a gyom 
kinövését. 

o Befejeződött az ÁFA ellenőrzés, és 0-s igazolást kaptunk. Köszönöm a 
hivatal munkatársainak. 

o December 6-án rendkívüli testületi ülést kell tartanunk a jövő évi 
hulladék-szállítási szerződés tárgyában.  

o December 11-én Közmeghallgatás lesz. 
 
 
 

Napirendek megtárgyalása:  
 
 
1. Javaslat a lakásrendelet és a vagyonrendelet módosítására 

235/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A lakásrendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a 
helyiségbérleti díj esetében a 3 havi részletfizetés nem volt tartható a 
gyakorlatban.  
A vagyonrendelet módosítása azért szükséges, mert az ingyenes 
tulajdonjog szerzésre vonatkozó rendelkezés nem volt egyértelmű, illetve 
az ezzel összefüggő ügyvédi és egyéb eljárási költségek viselése 
szabályozatlan volt. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 
támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
rendeletalkotási javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

32/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 
szóló 18/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 32/2012.(XI.30.) sz. rendeletét. 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

33/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2008.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 33/2012.(XI.30.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
 
 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének 4. sz. módosítására 
240/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Jelen módosítás a ¾ éves beszámolóhoz kapcsolódóan a 
központi előirányzatok rendezését tartalmazza. A többlettámogatások 
kiadási oldalon tartalékba kerültek. Valamennyi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. Az önkormányzat könyvvizsgálója az 
előterjesztést rendeletalkotásra alkalmasnak találta. 
Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
rendeletalkotási javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta hozta: 
 

34/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja az Önkormányzat 10/2012. (III.7.) számú 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
34/2012.(XI.30.) sz. rendeletét. 

 
 
3. Javaslat a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítására  

248/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A rendeletmódosítás az Omszk park speciális helyzete 
miatt vált szükségessé. Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
rendeletalkotási javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2012.(XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a közterületek rendjéről szóló 12/2004. (IV.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2012. (XI.30.) 
sz. rendeletét. 

   
 
4. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatójának 

kérelmére álláshely átcsoportosításra illetve álláshely bővítésre 
247/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Az iskolában alkalmazott szabadidő szervező álláshelyének 
december 1. napjától pedagógus álláshellyé történő belső 
átcsoportosításáról szól az előterjesztés, ami többletköltséggel az 
önkormányzatnak nem jár, továbbá az iskola engedélyezett teljes 
álláshelyeinek száma nem változik.  
A másik esetben pedig a kérelem az óraadók óraszámának álláshellyé 
változtatásáról szól, ami az iskola engedélyezett pedagógus álláshelyeinek 
számát 0,5 álláshellyel növeli meg december 1. napjától. Ez az 
álláshelybővítés többletköltséggel az önkormányzatnak nem jár.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi és az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság is támogatta a javaslat elfogadását. 
 
Major Ede: A Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az 
Igazgató úr kérését. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

314/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Általános Iskola engedélyezett álláshelyein 
belül a pedagógiai munkát közvetlenül segítő szabadidő-
szervező álláshelyét 2012. december 1-i hatállyal, belső 
átcsoportosítással pedagógus álláshellyé módosítja.  Így az 
intézmény teljes, 43,5 fős engedélyezett álláshelyeinek 
változatlanul hagyása mellett, az engedélyezett pedagógus 
álláshelyek száma 34 főről 34,5 főre emelkedik, a pedagógiai 
munkát közvetlenül segítők engedélyezett álláshelyek száma 2 
főről 1,5 főre csökken.  A 7,5 fő technikai alkalmazott 
engedélyezett álláshelyeinek számát a módosítás nem érinti.   
Jelen átcsoportosítás az önkormányzat számára többlet kiadást 
nem jelent. 
 
Határidő: 2012. december 1. 
Felelős:    Polgármester, igazgató 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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315/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Általános Iskola engedélyezett álláshelyeit az 
intézményben foglalkoztatott két fő óraadó (4 +6 heti kötelező 
órában foglalkoztatottak) pedagógus kinevezéses 
továbbfoglalkoztatása érdekében az intézmény számára 
további 0,5 álláshelyet biztosít. Így az intézmény 
engedélyezett álláshelyeit 2012. december 1-i hatállyal 43,5 
főről 0,5 fővel megemeli, így az iskola engedélyezett 
álláshelyeinek számát 44 főben határozza meg. Ez alapján az 
engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 34,5-ről 35-re 
emelkedik, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
engedélyezett álláshely száma 1,5 fő, illetve a technikai 
alkalmazottak engedélyezett álláshelyeinek száma 7,5 fő . Az 
álláshely bővítés a fenntartó önkormányzat számára többlet 
kiadást nem jelent, mivel a pedagógusok 2012. decemberi 
bérének 2013. januári kifizetése már nem a jelenlegi Fenntartót 
terheli. 
 
Határidő: 2012. december 1. 
Felelős:    Polgármester, igazgató 

 
 
5. Javaslat az iskolatitkári munkakör bővítésére a Kalász Suli és 

Zeneiskola zeneiskolai intézményegységében 
242/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az iskola igazgatója a zeneiskola engedélyezett 
iskolatitkári álláshelyének 0,25%-os, azaz teljes álláshellyé történő 
emelését kérte december 1-től.  Így az iskola engedélyezett álláshelyének 
száma 0,25 százalékkal emelkedik, de ez többlet költséget nem jelent az 
önkormányzatnak.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi és az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság is támogatta a javaslat elfogadását. 
 
Major Ede: A Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az 
Igazgató úr kérését 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

316/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász 
Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
zeneiskolai intézményegység adminisztratív feladatainak 
ellátása érdekében az engedélyezett 0,75 iskolatitkári 
álláshelyet 2012. december 1-től 0,25 álláshellyel megnöveli. 
Így a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola engedélyezett álláshelye 2012. december 1-től 65,61-ről 
65,86-re emelkedik. Ezen belül az engedélyezett pedagógus 
álláshelyek száma változatlan marad (54,61). A pedagógiai 
munkát segítő és technikai feladatok ellátására az 
engedélyezett álláshelyek száma 2012. december 1-től 11-ről 
11,25-re emelkedik.  
 
Határidő: 2012. december 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
6. Jelentés a 189/2012. (VI.28.) Kt. számú határozat végrehajtásáról 

243/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés  
 
Rogán László: A Kalász Suli igazgatójának jelentése a 2010-2011. évben a 
zeneiskolában lefolytatott belső ellenőri vizsgálat során feltárt 
hiányosságok pótlására, teljesítésére vonatkozik. A szükséges feladatokat, 
intézkedéseket az intézményegység vezetője és az igazgató úr a jelentés 
alapján elvégezték.  
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a határozat elfogadását javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

317/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
zeneiskolai feladatellátás szempontjából jogutód intézmény, a 
Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetőinek - a Kós Károly Általános Művelődési Központ 
Művészeti Iskolai intézményegységében - 2010-2011. évben 
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lefolytatott belső ellenőrzés megállapításai alapján tett 
intézkedésekről szóló beszámolóját, illetve a 189/2012. 
(VI.28.) Kt. határozat végrehajtásáról szóló jelentését 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, igazgató 

 
 
7. Javaslat a Kalász Suli és Zeneiskola alapító okiratának 

módosítására 
244/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Kalász Suli alapító okiratában a hatályba léptető dátumot 
a törzskönyvi nyilvántartásba vétel során a Magyar Államkincstár 
megkifogásolta, így ennek módosítása szükséges.  
 
Az előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolta az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

318/2012.(XI.30.) Kt. határozat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
318/2012. (XI.30.) határozata 

a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Kalász Suli Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54. 
OM: 032395) 245/2012.(IX.28.) normatív határozatával 
jóváhagyott alapító okiratát módosítja a Magyar Államkincstár 
2012. október 31-én kelt, az okirat dátumának korrekciójára 
vonatkozó végzése alapján. A módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét képező alapító 
okiratot jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a 
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Polgármestert, a jóváhagyott alapító okirat MÁK Budapesti és 
Pest megyei Igazgatóságának - a törzskönyvi bejegyzés 
céljából történő - benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Völgyes József: Köszönetemet szeretném kifejezni Polgármester úrnak a 
védnökséget, Villám Zsuzsannának, hogy vállalta a háziasszony szerepét, a 
Háznak, hogy helyet biztosított ehhez a rendezvényhez. 
143 településről 178 kolléga vett részt ezen a konferencián.  
 
Balogh Csaba elhagyta az üléstermet. A jelenlévő Képviselők száma 8 fő.  
 
8. Javaslat a Hópihe Gyermek Alapítvány támogatására  

241/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
 
 
Rogán László: A Hópihe gyermek Alapítvány egészségügyi 
intézményeknek és rászoruló magánszemélyeknek nyújt segítő kezet. Az 
önkormányzattól kért – akár jelképes - hozzájárulást. Mivel a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény alapján az alapítványoknak nyújtott 
támogatás a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, ezért javaslom, 
hogy Budakalász Önkormányzata nyújtson egyszeri, 5.000 Ft-os 
támogatást az alapítvány működéséhez.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatta 
a javaslat elfogadását. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

319/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hópihe 
Gyermek Alapítvány részére 2012. évi működési kiadásainak 
támogatására egyszeri, 5.000 Ft (azaz ötezer forint) támogatást 
nyújt a 2012. évi költségvetési rendelet polgármesteri kerete 
terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Polgármester 
 
 

Balogh Csaba visszajött az ülésterembe. 
A Képviselő-testület 9 fővel folytatja munkáját. 

 
 
9. Javaslat együttműködési lehetőségre a Szederinda Családi 

Napközit működtető Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft-vel, 
budakalászi bölcsődés korú gyermekek ellátásának közös 
finanszírozására 
250/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Szederinda Családi Napközi vezetője a szeptemberi 
testületi határozatnak megfelelően kidolgozta az együttműködés lehetséges 
paramétereit, ami szerint 7 üres férőhely közös finanszírozását ajánlja 
25.000 Ft-os önkormányzati költség vállalásával.  
 
A Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az OKSB az alábbi módosító indítványt tette, 
melyet befogadok: 
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei 
férőhelyek bővítése és a bölcsődei ellátás formájának szélesítése érdekében 
a 2013. évi önkormányzati költségvetés ismeretében megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogy a 2013/2014-es gondozási évtől kezdődően milyen 
együttműködési lehetőséget tud kialakítani a Szederinda Családi Napközit 
fenntartó Mosolygó Gyermekek Nonprofit Kft.-vel. Az együttműködés 
kialakítása során különös figyelmet fordít arra, hogy a Csodabogár 
Bölcsődében az önkormányzat által támogatott, 20 férőhelyen ellátott 19 
gyermek érdeke ne sérüljön, ellátásuk folyamatossága biztosított legyen. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester” 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

320/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bölcsődei férőhelyek bővítése és a bölcsődei ellátás 
formájának szélesítése érdekében a 2013. évi önkormányzati 
költségvetés ismeretében megvizsgálja annak lehetőségét, 
hogy a 2013/2014-es gondozási évtől kezdődően milyen 
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együttműködési lehetőséget tud kialakítani a Szederinda 
Családi Napközit fenntartó Mosolygó Gyermekek Nonprofit 
Kft.-vel. Az együttműködés kialakítása során különös 
figyelmet fordít arra, hogy a Csodabogár Bölcsődében az 
önkormányzat által támogatott, 20 férőhelyen ellátott 19 
gyermek érdeke ne sérüljön, ellátásuk folyamatossága 
biztosított legyen. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
10. Javaslat a Kálvária domb régészeti feltárását követő helyreállítás, 

burkolás költségének biztosítására 
249/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Kálvária domb régészeti feltárása november elején 
befejeződött. Az eddig feltárt terület téliesítését szolgáló burkolat készítése 
szükségszerű és indokolt. Az elvégzendő munka bekerülési költsége 1,5 
millió forint, melyhez a költségvetésből szükséges fedezetet biztosítani.    
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

321/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kálvária 
domb régészeti feltárását követő téliesítést szolgáló 
burkolásának fedezetére 1.500 E Ft-ot biztosít az önkormányzat 
költségvetésének 1. sz. melléklete 3. sor Önkormányzat dologi 
kiadások – 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
szakfeladat (önkormányzati bérlakások karbantartása) keret 
terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 
önkormányzat költségvetésének soron következő módosítása 
során az átcsoportosításról gondoskodjon.  
 
Határidő: a beruházás megkezdésére azonnal, az 
átcsoportosításra a soron következő költségvetés módosítása 
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Felelős: Polgármester 
 
 
 
11. Javaslat a Budakalász Budai út 26. szám alatt található 

üzlethelyiség ideiglenes használatba adására 
252/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: Tekintettel arra, hogy erre a helyiségre kiírt pályázatra 
pályázat nem érkezett, javaslom a helyiség karitatív tevékenység végzése 
céljából 2012. december 31-éig történő használatba adását. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 
 
Nógrádi Zoltán: Szeretném, ha az alpolgármester asszony tájékoztatná a 
televíziónézőket erről az akcióról.  
 
Tolonics István: Köszönjük az önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta ezt a helyiséget, így szélesebb körbe is eljuthat ennek a 
funkciója. A rászorultság mértékét az iskolaigazgatók és a hivatal adatai 
alapján határozzuk meg. 
 
Ercsényi Tiborné: Tavaly indult ez a kezdeményezés, képviselőtársunk 
felesége, Kaltner Margit ötlete alapján. Tavaly a Fidesz és a Fidelitasz vett 
részt ebben az akcióban. Nagy örömünkre ebben az évben a Viola 
egyesület is csatlakozott az akciónkhoz.  
Tavaly 160 gyereknek tudtunk ajándékot juttatni. Remélem, hogy idén is 
sikerül. 
A felajánlásokat összegyűjtjük, csomagoljuk, és eljuttatjuk a 
rászorulóknak.  
Nagyon köszönjük az eddigi és ezutáni felajánlásokat. 
 
Rogán László: Ilyenkor, karácsony környékén – szerencsére – megnő az 
adakozó kedv. Tegnap jártam a PrímaPék vezetőjénél, és 300 db (150-150) 
beiglit ajánlott fel ehhez az akcióhoz. 
 
Major Ede: Én is szeretném megköszönni a budakalászi polgárok 
hozzáállását ehhez az akcióhoz.  
 
Ezt követően Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

322/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő Budai út 26. sz. alatt található jelenleg üresen 
álló helyiséget a tevékenység karitatív jellegére tekintettel 
ingyenesen átadja a „Minden gyermeknek legyen karácsonya” 
megnevezésű tevékenység lebonyolítása céljából. A képviselő 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Viola egyesület a 
Budakalászi Baráti Kör, a Fidesz és a Fidelitas képviselőivel,- 
vagy meghatalmazottaikkal a 2012. december 31-ig szóló 
ingyenes használati szerződést aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
12. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

237/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Képviselő-testület a nyilvános ülésen hozott 
határozatainak végrehajtásáról és határidő módosításról szól a határozati 
javaslat. Valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

323/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nyilvános ülésen 2012. szeptember 27-től 2012. október 25-ig 
elfogadott, lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja. A Képviselő-testület az oktatási-nevelési 
intézményekkel kapcsolatos pályázati anyagok összegyűjtéséről 
szóló 257/2012.(IX.27.) Kt. határozat, a törvényi szabályozásból 
adódó változások miatti költségvetési rendelet módosításáról, a 
hivatal szervezetének módosító javaslatairól szóló 
278/2012.(X.11.) Kt. határozat, és az esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatáról és a módosított program elfogadásáról szóló 
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300/2012.(X.25.) számú Kt. határozatok végrehajtási határidejét 
a decemberi testületi ülésre módosítja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
13. Javaslat a 2012. október hónapban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi 
tájékoztató elfogadására 
245/2012.(XI.29.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: Az előző hónapokhoz hasonlóan elkészült az áttekintett 
pályázati lehetőségek összefoglalójáról készült tájékoztató.  

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

324/2012.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
október hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Major Ede: A Hegyalja-Liget-Erdőhát utcában reggelente ismét előfordul, 
hogy ott haladnak át, akik egérutat akarnak nyerni. Kérem a Polgármester 
úr segítségét, illetve a Városrendészet segítségét. 
A Pomázi úton a Nyitnikék Óvodától visszafelé a következő ingatlannál 
mintegy 3 folyóméternyi járda hiányzik. A tulajdonos szerint 
közműbekötés történt, és nem neki kell helyreállítani. Kérem, hogy 
találjunk megoldást a járda pótlására.  
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Rogán László: A Hivatal meg fogja tenni a szükséges lépéseket. 
 
Dr.Hantos István: A hétfői bizottsági ülésen történt egy olyan malőr, ami 
ne történjen meg soha, semmikor többet. Volt valaki, aki kérte, hogy 
hallgassák meg őt, azt mondták neki, hogy meg fogják hallgatni. Kint várt a 
folyósón, lement a bizottsági ülés, és nem hívták be. Másfél órán keresztül 
várakoztatni valakit úgy, hogy nem foglalkozunk vele, egyrészt 
meglehetősen megalázó az illető számára, és véleményem szerint 
elfogadhatatlan. Nem tehetem meg, hogy a testület nevében, de a magam 
nevében – mint a képviselőtestület tagja – elnézést kérek attól a hölgytől, 
akivel ilyen csúnyán bántunk.   
  
Nógrádi Zoltán: Én is bízom benne, hogy sokan eljönnek a 
Közmeghallgatásra. Egy kis nyelvtani értelmezésre hívom Önöket, hogy 
mit is jelent, hogy „közmeghallgatás”. Én azt gondolom, hogy ez a KÖZ 
meghallgatása. Kérem – amikor majd a forgatókönyvet tervezik – hogy 
először őket hallgassuk meg, és utána jöjjünk mi.  
 
Én óvatos ember vagyok, próbálok előre bizonyos dolgokat saját magam 
számára kikövezni. Ennek nyomán szeretnék egy bejelentést tenni. Én a 
Budakalászért Védegylet listáján kerültem a Képviselő-testületbe azért, 
mert a Budakalászért Védegyletre szavazók az egyesületbe fektették 
bizalmukat. Azt gondolom, hogy számomra evidens, hogy ha ez az 
egyesület engem támogat, és én elfogadom a támogatásukat, akkor az ő 
általuk elfogadott értékrendet képviselem. Ha ez a támogatás megszűnik, 
azt gondolom, hogy nekem kutya kötelességem lemondani a 
képviselőtestületi helyemről. Természetesen ez most reményeim szerint 
nem áll fönn, csak így előrevetítvén a következő éveket, ha én valaha is 
listás helyen bekerülök és tőlem megvonja az engem támogató szervezet a 
támogatását, akkor számomra teljesen egyértelmű, hogy le fogok mondani.  
 
Rogán László: Amit a Közmeghallgatásra javasoltál, valószínűleg nem 
tudjuk megoldani, mert oktatási és járási kérdésekben vendég-előadóink 
lesznek. Mindkét téma sok embert érint, és nem tehetjük meg, hogy a 
vendég-előadókat 1-2 órát várakoztassuk.  
 
Nógrádi Zoltán: Külön fórumot kell szervezni.  
 
Kaltner Károly: Szeretnék arra reagálni, amit Hantos képviselőtársam 
mondott, hogy pontosan mi történt azon a bizottsági ülésen. Egy pályázat 
volt kiírva egy bizonyos területrészre. A bizottság egyhangúlag döntött. Jött 
egy jelentősen jobb ajánlat, mint amit a hölgy tett, Azt elfogadtuk, és utána 
én megkérdeztem a bizottságot, hogy meg szeretné-e hallgatni a hölgyet, 
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aki nem nyert a pályázaton. És egyhangúlag úgy értékelték a dolgot, hogy 
mivel nem nyerte meg ezt a pályázatot – más nyerte meg – ezért okafogyott 
lett őt meghallgatni. Én szívesen behívtam volna, de a bizottság úgy 
döntött, hogy nem hallgatja meg, mivel nem nyerte meg a pályázatot.  
 
Rogán László: Én azt kérem mindenkitől, hogy zárt ülés anyagát 
beszélgetjük egy kicsit. 
 
Kaltner Károly: Nem mondtam konkrétumot erről.  
 
Rogán László: Kérek mindenkit, hogy ne beszéljünk erről. Le is vettük a 
napirendről.  
 
Dr. Molnár Éva: Engem is megkeresett az érintett – meg nem hallgatott 
személy – családtagja. Én megígértem, hogy ma beszélek vele. Igaz, hogy 
csak üzenni tudtam, de visszahívtam, és jeleztem, hogy lekerül napirendről. 
Megnyugvással vette tudomásul. A kör bezárult, és további vizsgálat 
tárgyát képezi. Tájékoztattam őket, hogy a polgármester úr leveszi 
napirendjéről. Kérem, mivel nyilvános ülésen vagyunk, konkrét nevet még 
véletlenül e mondjunk.  
 
Kaltner Károly: A múlt héten jártunk Siklósi József építésszel az orvosi 
rendelő építkezésén. Megnyugvással tapasztaltuk, hogy nagyon jó ütemben 
halad, és nagyon jó minőségben készül az épület. Jövő hónapban felkerül a 
tető. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép épülettel gazdagodik városunk.  
Polgármester úr említette, hogy készül a Kálvária utca, és a Duna-parton is 
egy utcarészlet. Ez a mai nap folyamán le lett aszfaltozva. Elkészült a 
Gyümölcs utcában is egy kátyúzási rész. Idén ezzel lezárult az 
útfelújításunk.  
 
Tolonics István: A Jókai 77-ben van egy önkormányzati ingatlanunk, 
melyben 6 lakás van. Az ingatlan és a szomszédos ingatlan között húzódik 
egy árok, ami a Berdóból is lefolyó csapadékvizet is vezeti be az övárokba. 
Ezúton szeretném kérdezni, hogy mi újság van az övárok terveivel. Jön a 
csapadékos időszak és fontos lenne.    
Az árok, amit említettem a két ingatlan között, az beomlott. A helyi 
lakosok kézi erővel tudnának segíteni, de szükség lenne egy darura, ami a 
betontömböket kiveszi, és visszateszi. Tudom, hogy a műszakról voltak 
már kint, tehát előrelépés várható. 
Beszéltem egy lakótársammal, aki kutyasétáltatás közben járja a várost. 
Nagyon üdvözli, hogy mennyi minden történik, szépül a város, viszont nem 
tudja megemészteni, hogy úton-útfélen reklámpapírokba botlik. Nem 
lehetne-e valamiféle szankciót alkalmazni? Kérdezem a Jegyző Asszonyt, 
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hogy általában ezeken rajta van egy elérhetőség, nem lehetne-e ez alapján 
tehát az alapján szankcionálni? Nagyon csúnya, ahogy telerakják vele a 
várost. Valóban meg lehetne keresni a hirdetőket. 
Hirdetmények ellen lehet-e valamit tenni? 
 
Dr. Molnár Éva: A Közterület-felügyelőket tudom erre ráállítani, illetve 
valóban a telefonszám alapján meg lehet az illetőt keresni. 
 
Rogán László: A Jókai utcában van egy olyan probléma, ami többmillió 
forintos orvoslásra szorul. A jövő évi költségvetésbe be kell majd tervezni. 
Ott történt egy malőr jó pár évvel ezelőtt. Ott a csapadékvíz elvezetés és a 
szennyvízelvezetés összekeveredett. Amikor oda költöztek emberek, 
átfúrtak bizonyos szennyvízcsöveket, és a Berdóból lefolyó víz egy része 
keveredik a szennyvízzel. Ezt bekameráztattuk, föl kell tárni. Ez egy 
többmilliós beruházás lesz, de ezt tavasszal el kell végeznünk.  
 
Ercsényi Tiborné: Két dolgot szerettem volna elmondani. A gyermekek 
karácsonyáról már beszéltem. 
A Taván-dűlőből megkerestek, hogy mi a helyzet az ő csatornázásukkal. 
Az elmúlt év során a Taván utcai két lakótársunkkal megállapodtunk, hogy 
a majdani csatorna részére egy-egy sávot megvásárolunk. Ez már 
megtörtént. Így ezen a területen a csatornázás megindulhat. A papírmunka 
elvégzése megtörtént. Reméljük, hogy hamarosan tovább tudunk lépni. 
 
 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
17:05 órakor berekesztette. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
munkáját.  
 
 

K.M.F. 
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polgármester 
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jegyző 
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