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Dr. Hajnal Zoltán HVB elnök 
 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
Javasolt napirend: 
 
1.) Járások kialakításával kapcsolatos általános tudnivalók 

Előadó: Hadházy Sándor országgyűlési képviselő 
2.) Az Önkormányzat közérdekű lakossági tájékoztatója az előző 

közmeghallgatás óta történt eseményekről. 
Előadó: Rogán László polgármester 
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3.) Lakossági közérdekű hozzászólások, javaslatok 
 
 
Rogán László: Tisztelettel köszöntöm Önöket Budakalász város ezévi 
második közmeghallgatásán, mely rendes testületi ülés. Köszöntöm a 
képviselőket, a hivatal munkatársait, valamint a televízió nézőit.  
A kiküldött meghívóval ellentétben – melyben azt ígértük, hogy Hadházy 
Sándor országgyűlési képviselőnk tart tájékoztatót a járások létrehozásával 
kapcsolatban – kérte, hogy mentsem ki, mert a Parlamentben még tart a 
szavazás, nem tudott megjelenni, így a tervezett 1. napirend elmarad. 
 
Mai ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy a testület 9 fővel 
határozatképes. Az ülést megnyitom. Mielőtt a napirendről szavaznánk, 
szeretnék felolvasni egy részt a hivatalos közleményből. 
 
„2012. december 2. napján az 1. számú egyéni választókerületben 
megtartott időközi képviselő választás eredménye jogerős lett a mai napon 
megérkezett bírósági ítélet alapján, ezért a törvényi kötelezettségnek eleget 
téve elsőként ünnepélyes keretek között a megválasztott képviselő Máté 
István eskütételére kerül sor.  
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 
törvény 1.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a 
megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt esküt vagy 
fogadalmat tesz.” 
 
Felkérem a Választási Bizottság elnökét a tájékoztatót tartsa meg az 
időközi választás eredményéről, az esküt vegye ki és a megbízólevelet adja 
át. 
 
Dr. Hajnal Zoltán, a Választási Bizottság elnöke: Köszöntöm a 
megjelenteket. Budakalász város Választási Bizottsága 2012. december 2-
ára Mányai Zoltán képviselő lemondása miatt időközi választást tűzött ki. 
A HVB a jogszabályok értelmében elvégezte a jelöltállítás vizsgálatát, a 
benyújtott ajánlószelvényeket ellenőrizte.  
A HVB 5 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba. A Budakalászi Baráti Kört, 
a Jobbik Magyarországért, az MSZP-t, a Védegyletet és a Nemzeti 
Fórumot.  
Összesen 5 fő képviselőjelölt került nyilvántartásba. A választásra jogosult 
választópolgárok 33,8 %-a, 398 fő élt választási jogával.  
Az 1. sz. választókerületben Máté István, a Budakalászi Baráti Kör jelöltje 
nyert. 
Köszönetemet fejezem ki a választásban közreműködőknek. 
Felkérem Máté Istvánt az eskütételre.  
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Máté István leteszi az esküt. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm dr. Hajnal Zoltán elnök úrnak a 
közreműködést. Új képviselőtársamnak sok sikert kívánok képviselői 
munkájához.  
 
A mai ülés napirendje a tájékoztatás és a közmeghallgatás. A 
képviselőtestület 10 fővel határozatképes. Németh Antal jelezte, hogy 
sajnálatos esemény miatt nem tud részt venni a közmeghallgatáson. Ezúton 
is részvétünket fejezzük ki. 
 
Kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A Képviselőtestület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet.  
 
 
1.) Az Önkormányzat közérdekű lakossági tájékoztatója az előző 

közmeghallgatás óta történt eseményekről. 
Előadó: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László: Kérem, tekintsék, hallgassák meg az Önkormányzat 
közérdekű lakossági tájékoztatóját az előző közmeghallgatás óta történt 
eseményekről. 
 
Prezentáció – Rogán László polgármester vetítéssel egybekötötten 
megtartja a tájékoztatót.  
 
 
Kiegyensúlyozott működés, stabil városgazdálkodás  
 Az elmúlt két évben stabilizáltuk a város gazdálkodását és 2011-től 

kezdődően szilárd alapokon áll a településünk költségvetése. 
 A korábbi hitelfelvételekkel ellentétben saját, pályázati és lobby 

tevékenységből származó forrásokat használunk fel a 
beruházásainkhoz. (BMSE öltöző felújítása, ovi-sport pálya, Kálvária-
feltárás). Gazdálkodásunkban egy saját forintra négy forint 
támogatás jut. 

 Az elmúlt két évben a likviditásunk folyamatosan biztosított volt, az 
önkormányzat fizetőképessége stabillá vált és erre a továbbiakban 
is nagy hangsúlyt fektetünk. 
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 Adósságunkból a kormány novemberi bejelentése kapcsán 
legalább 120 millió forintot vállalt át és ezzel mintegy 26%-kal 340 
millió Ft-ra csökken adósság állományunk. 

 
Gazdasági társaságaink helyzete 
  
Gazdasági társaságainknál megszüntettük a pazarló gazdálkodást, a 
közpénzek elfolyását, és rendeztük jelentős alapítói tartozásukat. 
 BKÜ új vezetője felszámolta a korábbi szabálytalanságokat, ésszerű 

gazdálkodást indított el, csökkentette a kintlevőségeket és a korábban 
veszteséges céget nyereségessé változtatta. Mindezek következtében 
elérte, hogy a FCSM befogadó nyilatkozatot írjon alá a céggel. 

  A Kaláz Kft. –től az Omszk park, a Lenfonógyár és a volt Bészkü-
telep hasznosítása visszakerült az Önkormányzathoz, a 60-70 millió Ft-
ot kitevő bérleti díjak tavaly óta az Önkormányzathoz folynak be. A 
társaság átadta a tulajdonában lévő, negyedmilliárd forintos 
csatornavagyont az Önkormányzatnak. 

 A korszerű és piacképes internet és kábel tv szolgáltatás megteremtése 
érdekében a Kábel TV Kft-ben meglévő üzletrészünket értékesítettük, 
hiszen saját forrásból már nem volt kigazdálkodható a rendszer 
felújításának óriási költsége. A 100 millió forintra értékelt üzletrészt 
238 millió forintért sikerült eladnunk. A befolyt bevételt pedig teljes 
egészében az Egészségügyi Központ építésére fordítottuk. 

 
 
Jó úton járunk 
 Elkészült a József Attila utca északi járdája.  
 A NIF forráshiányra hivatkozva nem vállalta a sövény eltávolításakor 

megsérült járda felújítását, ezért a Képviselő-testület megszavazta a 
saját költségen való rendbehozatalt.  

 A lakókkal történt egyeztetéseket követően a mintegy 800 méter 
hosszúságú járda alig egy hónap alatt novemberben elkészült. 

 A felújítás költsége mintegy 6 millió forint volt.  
 Ezzel egyidőben az Önkormányzat jogfenntartással él a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő zrt. felé a költségek megtérítése érdekében. 
 

A város forgalmának javítása érdekében 
 Cikkeket jelentettünk meg a helyi és a regionális médiában a felújított 

útszakasz, a körforgalom és a lámpás kereszteződések helyes 
használatáról. 

 A régiós médiában a környékbeli lakosokat más, a településünket 
elkerülő útvonal választására biztattuk. 
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 Sárga felfestést kértünk a Lenfonó gyártelep bejárata elé az itt 
dolgozók és lakók ki- és behajtásának megkönnyítésére. 

 A forgalmi lámpák beállításánál a kötelező tesztidőszak leteltét 
követően azonnal kértük a József Attila utca - Budai út irányvonal 
elsőbbségének beállítását a helyi lakosok előnyének biztosítása 
érdekében. 

 
 
A jövő nemzedéke érdekében 
Támogatjuk a kisgyermekes családokat 
 A gyerekek továbbra is gondozási térítési díj nélkül járhatnak 

bölcsődébe településünkön. (A törvény adta lehetőség ellenére, nem 
vezettük be a bölcsődei térítési díjat.)  

 A bölcsődei férőhelyek számának növelése érdekében az idén is 
bevontuk az alapítványi fenntartású Csodabogár Bölcsődét a 
kisgyermekek ellátásába (20 férőhely). 

 A bölcsődés gyermekek ellátására éves szinten 38,4 millió forintot 
fordítunk. 

 Támogatjuk a bölcsőde új vezetője által kezdeményezett „Budakalászi 
Bölcsődésekért” alapítvány létrehozását, hogy a kisgyermekek 
számára még jobb körülményeket teremthessünk. 

 Az óvodák fenntartója és működtetője 2013. január 1-től továbbra is az 
Önkormányzat. 

 
Segítjük a kisiskolás gyermekek helybeni tanulását 
 Igazodva a megnövekedett igényekhez, mindkét általános iskolában 

eggyel növeltük az első osztályok számát, így 2012-ben 3-3 első 
osztályt indítottunk.  

 Ezzel összhangban plusz 6,5 pedagógus álláshely finanszírozását 
határoztuk el, melynek költsége éves szinten 20 millió forintot jelent 
az Önkormányzat számára. 

 A nyár folyamán, a szülőknek kívántuk segíteni azzal, hogy az iskolás 
gyerekek számára a nyári szünetben napközis tábort szerveztünk. 

 A tábor nagyon sikeres volt, összesen 90 iskolást napközbeni 
elhelyezését biztosítottuk. 

 A tíz héten át zajló tábor szervezésére és lebonyolítására összesen 2,3 
millió forintot költött az önkormányzat. 

 Az iskolai intézményvezetők állami átvétel kapcsán megnövekedett 
munkájának megkönnyítésére a törvényi előíráson túl mindkét iskolában 
engedélyeztük a második igazgató-helyettesi munkakör 
létrehozását. 

 Átvállalunk a családok anyagi terheiből, mintegy 20%-ban 
hozzájárulunk a gyerekek iskolai/óvódai étkeztetési díjához. 
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 Ez éves szinten több, mint 13 millió forint költséget jelent az 
Önkormányzat számára. 

 Iskolák állami átvétele, tankerületek létrehozása 
 
Támogatjuk a felsőoktatási intézményekben tanuló tehetséges 
budakalászi fiatalokat. 
 A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz a 2013. évre 1 millió forintos támogatási keretet 
biztosítunk 25 hallgatónak átlagosan havi 4.200 forint összegben. 

 
 
Az intézmények hatékonyabb működéséért 
 A város közoktatási és közművelődési rendszerének hatékonyabb, 

gazdaságosabb és hosszú távú működése érdekében átszervezésre 
került a Kós Károly Általános Művelődési Központ.  

 A Zeneiskolát a zenét tanuló gyerekek érdekeit szolgálva a Kalász 
Suli Általános Iskolához integráltuk. 

 Az átalakításnak köszönhetően a zeneiskolába a 2012/2013-as 
tanévre negyedével (50 fővel) több, összesen 232 fő jelentkezett. 

 Az Önkormányzat ígéretéhez híven hozzájárult minden jelentkező 
budakalászi gyermek felvételéhez,  

 valamint biztosítja a tanulói létszámhoz igazított plusz három 
zenepedagógusi álláshely finanszírozását, melynek költsége éves 
szinten 10 millió Ft. 

 A Művelődési Központ élére új, határozott elképzelésekkel 
rendelkező igazgatót neveztünk ki. 

 A Művelődési Ház ismét a városi kulturális élet központjává válik, 
ahol gazdag és minden korosztály igényeit kielégítő kulturális 
programok zajlanak. 

 

Szociális segítség a rászorulóknak  
 Minden ősszel közel 2300 fő nyugdíjas polgár részesül önkormányzati 

juttatásban. Az idén új formában, a korábbinál nagyobb értékben tartós 
élelmiszer csomagot biztosítunk számukra. 

 A támogatás értéke összesen 8,3 millió Ft. 
 Karácsonyi élelmiszercsomag a nyugdíjasoknak 8,3 millió Ft 

értékben. 
 Talajterhelési díj kedvezményt biztosítunk. A környezetterhelési 

díjról szóló törvény a talajterhelési díj mértékét 2012-ben drasztikusan, 
tízszeresére megemelte. Az önkormányzat az érintettek anyagi 
terheinek csökkentésére, a 2012. évi talajterhelési díjból 70% 
kedvezményt biztosít. 
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 Az Önkormányzat több segélyre szoruló munkavállalót 
foglalkoztat a közterületek rendben tartására, így segély helyett munkát 
ad a rászorulóknak. 

 Szépkorú lakótársainkat rendszeresen személyesen köszöntjük 
születésnapjukon. 

 

Környezetünk védelmében 
Gondoskodunk a háztartásokban keletkező hulladék begyűjtéséről, 
kezeléséről 
 Megszerveztük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést és 

lomtalanítást. A szelektív szigetek mellé folyamatosan lerakott 
szeméthegyeket, a házak elé kirakott lomok látványát megszüntetve, 
minden lakoshoz helybe megy a szemetes autó. 

 A Saubermacher-Bicske Kft-vel 2007-ben kötött kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
szolgáltatási szerződés 2012. december 31-én hatályát veszti. A 
jelenlegi műszaki tartalom megőrzése mellett a legkedvezőbb 
díjszabás elérése érdekében közbeszerzési eljárást írtunk ki. 

 Novemberben veszélyes-hulladék gyűjtési akciót szerveztünk, ahol 
mintegy 8 tonna hulladékot gyűjtöttek városunk lakói. 

 Egész évben lehetővé tesszük az elektronikai hulladék, a gumiabroncsok 
és a sütőolaj átvételét. 

 Illegális hulladéklerakókat számolunk fel. 
 A környezet védelme érdekében a lakók igényivel összhangban 

meghosszabbítottuk és szabályozottabbá tettük az égetés rendjét. 
 

Nagy gondot fordítunk parkjaink, közterületeink rendben tartására 
 Nyáron városunk főútjait muskátlikkal díszítjük. A növényeket a 

költséghatékonyság érdekében termelőtől szerezzük be. 
 Közterületeink több pontját tettük rendezetté növények telepítésével, 

sziklakert építésével. 
 Elvégeztük az új új cserkészgrund gyepesítését. 
 A Kálvária-dombon a tájidegen inváziós fafajták eltávolítását 

követően, a kilátást nem zavaró, talajmegkötő, terülő cserjéket 
telepítettünk. 

 A játszóterek zöld területének megóvása érdekében, locsolócsapok 
telepítésével megoldottuk az öntözést. 

 Védett fáink növényvédelmét, kezelését valamint a fapótlásokat 
folyamatosan elvégezzük. 

 A helyi védett területeik megóvása érdekében folyamatban van a város 
komplex környezetvédelmi rendeletének megalkotása. 
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 A lakosság egészségének védelme érdekében a korai parlagfű irtást 
végzünk közterületeinken. 

 A város forgalmas csomópontjain padokat és szemetes kukákat 
helyeztünk ki. 

 
 Támogatjuk a szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületet. 
 Gondoskodunk a közterületen található kóbor állatok befogásáról és 

örökbe fogadásáról. 
 Szabályoztuk az állattartást településünkön az új törvényi rendelettel 

összhangban. 
 A nyári időszakban légi– és földi csípőszúnyog gyérítést végzünk az 

elterjedésükkel összhangban. 
 Többször végeztünk rágcsálóirtást a patakban és az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokban. 
 

Élhető és rendezett környezetet biztosítunk a városlakók számára 
 A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) befogadó nyilatkozatot írt alá 

a Budakalász Közmű Üzemeltető Kft.-vel (BKÜ), a település 
szennyvízcsatlakozása vonatkozásában, ami lehetővé teszi, hogy 
pályázati forrás bevonásával jövőre kiépítsük a Berdó 
csatornahálózatát. 

 A vízjogi engedély november megérkezett, jelenleg a legalkalmasabb 
pályázatíró cég kiválasztása folyik. 

 A keresztirányú (HÉV vonalra merőleges irányú) tömegközlekedés 
segítése érdekében támogatjuk a helyi buszközlekedést. 

 
Középpontban az egészséges ember 
 Biztosítjuk a tömeg- és a szabadidős sportéletet. Minden évben 

megszervezzük az Ovis Mezei Futóversenyt, a Tófutást, a Tour de 
Kalászt és a Kevélyre fel sporteseményeket. A rendezvények iránt 
évről-évre egyre nagyobb az igény és érdeklődés. A sportprogramokra 
éves szinten 2 millió forintot fordítunk. 

 Kezdeményeztük a Luppa-szigeten található, jelenleg állami 
tulajdonú ingatlanok városi tulajdonba vételét. Az önkormányzat ezt a 
város lakóinak javára: turizmusfejlesztésre, gyermek, ifjúsági, 
turisztikai és sport célokra kívánja hasznosítani. 

 A szív és érrendszeri szűrésekhez továbbra is biztosítjuk a 
költségeket és a helyszínt (Budai út 31.). Az ingyenes lehetőséggel 
minden budakalászi élhet. 

 
 

Egészségügyi Központot építünk  
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 Az új Egészségügyi Központ alapkövét novemberben 19-én 
elhelyeztük el. 

 Az épület 780 m2-én helyet kap 4 háziorvos, 2 gyermekorvos, 2 
fogszakorvos, a védőnői szolgálat és egy vérvételi labor is.  

 A kor elvárásainak megfelelően a kétszintes épület 
akadálymentességét lift is biztosítja majd. 

 Az Egészségügyi Központ építését hitelfelvétel nélkül, teljes 
mértékben saját forrásból finanszírozzuk, a kábelhálózat 
értékesítéséből befolyt 238 millió forintos összegből. 

 A betegek és az egészségügyi dolgozók igényeit maximálisan 
szolgáló létesítmény átadása és használatba vétele májusra várható. 

 
 
Kulturális örökségünk megóvása 
Feltárjuk egyedülálló történelmi, szakrális és kulturális kincsünk, a 
középkori templom romjait a Kálvária dombon. 
A beruházás értéke: 15,5 millió Ft. 
 A feltárásra 6,5 millió forintot fordítunk Önkormányzati forrásból, 

további 2 millió forintot pályázati pénzből, a sikeres tárgyalásoknak 
köszönhetően pedig a helyi Auchan 7 millió forinttal járul hozzá a 
munkálatokhoz. 

 A feltárási és az állagmegóvási munkálatok az év végére 
befejeződnek. 

 Későbbiekben tervezzük a templom részleges rekonstrukcióját, a 
terület parkosítását és a felvezető lépcsők felújítását. 

 A helyiek büszkeségét jelentő régészeti értéket hosszabb távon az 
idegenforgalom, turizmus számára is szeretnénk elérhetővé tenni. 

 Óriási érdeklődés kísérte a budakalásziak számára szervezett 
Közönségnapot, ahol lehetőséget biztosítottunk a feltárásba való 
tevőleges bekapcsolódásra. 

 
További kulturális tevékenységünk 
 A József Attila utcai körforgalomba kihelyeztük településünk egyik 

jelképét és címermotívumát a Kalász kocsi hiteles másolatát. (Európa 
legrégebbi kocsi ábrázolását, az 1950-es években találták 
településünkön.) 

 Megjelentettük a Szentistvántelepi trilógia című könyvsorozat 
harmadik kötetét, Szentistvántelep története címmel.  

 Az egyes kötetek minél szélesebb körben való terjesztése és 
népszerűsítése érdekében a plébániai, és az iskolai kötet 900-900 
példányát az Önkormányzat átadta az egyházközség illetve az iskolai 
alapítvány részére.  
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 A könyvek értékesítéséből befolyt összeget támogatásként ajánlottuk 
fel, hogy azt a templom felújítására, illetve az iskola alapítványi céljaira 
fordítsák az adományozottak. 

 A három kötet elkészítésére összesen 2,8 millió Ft-ot fordítunk. 
 Támogatjuk a helyi egyházakat, civil és sportegyesületek, 

szervezetek széles körét, valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok működését.  

 A támogatás értéke 2012-ben összesen 4 400 000 Ft. 
 Felújítottuk az I-II. világháborús hősi emlékmű kőtalapzatát, az 

emlékművön feltüntettük Wichofszky József, II. világháború során 
eltűnt budakalászi lakos nevét a család kérésének eleget téve. 

 A város kulturális életét hivatott támogatni az Önkormányzat által 
létrehozott Budakalászért Közalapítvány is. 

 
Növekvő biztonságérzet 
 Önálló, helyi rendőrörs létesül, ahol legalább 13 rendőr dolgozik 

majd, akik jóval gyorsabban tudnak reagálni a lakossági bejelentésekre. 
A budakalászi rendőrség a pomázi alörseként működik majd várhatóan 
jövő évtől és az Önkormányzat egyik épületében kap helyet. 

 Bevezettük az Őrház programot az ingatlanok védelmében. A nyár 
folyamán, a budakalásziak nyaralása alatt biztosítottuk az ingatlanok 
fokozottabb ellenőrzését. A lehetőséget ingyenesen biztosítottuk minden 
budakalászi számára. 

 Fejlesztjük a közterület-felügyelet rendszerét. Reggelenként a 
gyerekek biztonságos iskolába jutását is segítik és további, 
lakosságbarát feladatokat is ellátnak a közterület-felügyelők. 

 A Duna-part közbiztonságának és rendjének védelme érdekében 
településőrt foglalkoztatunk városunk ezen területén. 

 
Párbeszéd és érdekképviselet 
 Törekszünk arra, hogy minden érdemi döntés hátteréről, a valós 

helyzetről, az aktuális témákról megfelelő tájékoztatást nyújtsunk 
polgárainknak a televízión, internet oldalunkon és az újságon 
keresztül. 

 Folyamatos egyeztetéseket tartunk intézményeinkkel, a civil 
szervezetekkel, egyházakkal, sportegyesületekkel, helyi vállalkozókkal, 
az egészségklubbal, nyugdíjas klubokkal. 

 Támogatjuk a Művelődési Ház által életre hívott Civil Fórumot. 
 Törekszünk a Budakalász polgáraival a személyes 

kapcsolattartásra, véleményük meghallgatására eseményeken, 
rendezvényeken, közmeghallgatáson és a hétköznapi életben is. 
Minden esetben a nekik megfelelő többségi álláspontot képviseljük 
az önkormányzatban. 
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 A városnapokon köszöntöttük Budakalászon élő „olimpikonjainkat” 
Kovács Katalint, Dara Esztert és Varga Tamást. 

 Augusztus  
 
Közösségteremtő rendezvények 
A nemzeti ünnepek és megemlékezések mellett Budakalász lakossága 
számára az év során számos közösségteremtő szabadidős, kulturális és 
sport programot szervezünk. 
 
 Várostakarítás (tavasszal és ősszel) 
 Majális 
 Óvodás mezei futóverseny (tavasszal és ősszel) 
 Tófutás (tavasszal és ősszel) 
 Kalászi Vigasságok 
 Augusztus 20-ai ünnepi megemlékezés 
 Városnapok 
 Kálvária feltárás közönségnapok 
 Tour de Kalász, Európai autómentes nap 
 Adventi gyertyagyújtás 
 Idősek karácsonya 
 
 
 
2.) Lakossági közérdekű hozzászólások, javaslatok 
 
Lakossági hozzászólások 19.30-tól 
 
Molnár István Berdó dűlő: Köszönjük Kaltner Károly képviselő úr 
közbenjárását, hogy sikerült megcsinálni kb. 80 m aszfaltot. Mi azért 
jöttünk a Berdóból, hogy megköszönjük Kaltner Károly úrnak és az 
Önkormányzatnak. Köszönjük. 
 
Rogán László: Az Önök hozzájárulása is benne van. Köszönjük a 
lakossági együttműködést. Sok adósságunk van a Berdóval kapcsolatban, 
igyekszünk törleszteni. A Berdó nagyon nehéz terület. 
 
Kaltner Károly: Ez csapatmunka volt, jól tudtunk együtt dolgozni. 
 
Sárosi Tibor BMSE elnöke: Köszönetet szeretnék mondani a testületnek 
abban a szép munkában, hogy az öltözőnk elkészült. Öröm odamenni és 
öröm részt venni a munkában.  
A labdarúgó szövetség minden évben kiír egy olyan kitüntetést, aki a 
megyei sportért sokat dolgozik, Ebben az évben Pintér Sándor kapta.  
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Kincsesné Salca Mária: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 
Szentistvántelepi Hév megálló melletti sportpálya kerítése hamarosan 
beledől az árokba. Ott egy szakaszon elfelejtették kiszélesíteni a járdát. 
Annak a feltöltését folytatni kell, hogy nehogy tönkre menjen, ami már 
meg van.  
Sok érdekeset, szépet láttam a bemutatón. Azt is jónéven veszem, hogy az 
idősekkel is törődnek. De aki hét éve hajléktalan, és 1-2-3 fokban él, azzal 
törődnek-e?Lesz-e annak 2 m kölcsön, hogy az anyagot megkapja.  
Legalább abból az 52 millióból 2 millió, amit a város díszpolgára kapott, 
illetve az adósságát elengedték. 
Valóban igaz-e, hogy senkit nem hagynak az út szélén. 
Dícséretes, hogy a Nemzeti Fórumos képviselők személyesen adták át a 
krumplit a nyugdíjasoknak. Most az önkormányzat már a jelölteknek 
lehetővé tették az idén a kiszállítást.  
Ha mind az ötnek fölajánlották, akkor szégyen, hogy csak Máté István vett 
részt ebben. 
 
Rogán László: Hogyne, mindenki tudta, hogy mikor lesz a kiszállítás. 
Mindenki, aki részt kívánt ebben venni, részt vehetett. 
Hajléktalanságról – van Budakalászon hajléktalan szálló.  
Díszpolgárok azért kapnak díszpolgári címet, mert kiérdemlik. Ha 
valakinek gondja van, akkor az elejétől a végéig kell elmondani. 
Félmondatokra nem tudunk reagálni, illetve abból csak ferdítés lesz. 
A lakosság közérdekű bejelentésekre kíváncsi, és amit Ön állít, nem 
közérdek.  
Olyasmiről tetszik beszélni, amire válaszolni sem tud senki.  
 
Kincsesné Salca Mária: Nem volt Balogh Gábornak 52 millió forint 
adóssága?  
 
Rogán László: Nem volt. Rosszul tetszik tudni. Másik bérlőnek van 
adóssága, ebben peres útra tereltük az ügyet. 
 
Kincsesné Salca Mária: Nekem csak 2 mFt kellett volna.  
 
Rogán László: Nem csak a követelést kell elmondani, hanem azt is 
rendezni kellene, amivel a városnak tartozik. 
 
Kincsesné Salca Mária: Nekem nagyon sok adósságom van. Nem tudom a 
bírságot kifizetni, amit azért szabtak ki rám, mert megpróbáltam a törvény 
szerint a további romlást megakadályozni. 
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Rogán László: A törvény mindenkire vonatkozik.  
 
Kincsesné Sacla Mária: Kíváncsi vagyok, majd szeretném megnézni, mire 
utalnak.  
 
Rogán László: Be tetszik jönni a hivatalba, és meg tetszik tekinteni. De az 
Ön ügye nem közügy.  
 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönöm az részvételt. 
Ha a jövőben olyan észrevételük van, amely építő jellegű lehet a városra, 
kérem, keressenek meg engem, vagy képviselőjüket.  
 
A Közmeghallgatás 20.00 órakor ért véget. 
 

K.M.F. 
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