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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 30/2012 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2012. december 13-án, (csütörtökön) 17:00 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 

 
 

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 
Máté István képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 
 
Meghívottak: 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Balsai Judit osztályvezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 
Kovács Kristóf iskolaigazgató 
Völgyes József iskolaigazgató 
 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével kapcsolatos döntések 

meghozatalára  
260/2012.(XII.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 



Oldal: 2 / 4 
 

2. Javaslat kavicsvagyon értékesítésére 
259/2012.(XII.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Dr. Udvarhelyi István, a Kaláz Kft. ügyvezetője 

 
Zárt napirendi pont: 
3. Javaslat Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

tagjának megválasztására 
258/2012.(XII.13.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Tájékoztatja 
a jelenlévőket, hogy a 2. napirendi pontot az előterjesztő visszavonta. 
Ugyanakkor a zárt ülés napirendjei közé javasolja a hulladék-kezeléssel 
kapcsolatban egy napirendi pont felvételét.  
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános ülés napirendjét, mind pedig a zárt 
ülés napirendjét 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
  
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyílt napirendi pontok: 
 
1. Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével kapcsolatos döntések 

meghozatalára  
260/2012.(XII.13.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselőtestületi ülést megelőzően a PTKB tárgyalta a 
napirendet. Megkérem Kaltner Károly elnök urat, ismertesse a bizottsági 
állásfoglalást.  
 
Kaltner Károly: Egy hosszú folyamat eredménye, amiről ma a bizottság 
döntést hozott. A működtetést átadja az önkormányzat az államnak. 
Legalábbis ezt javasolja a bizottság. Ez hosszútávon gazdaságosnak tűnik. 
Nem zárkózunk el a továbbiakban sem az iskolák támogatásától. Remélem, 
hogy megmarad a kiegyensúlyozott kapcsolat, és elfogadja az iskola a 
döntésünket. 
 
Dr. Hantos István: Annyit mindenkinek tudnia kell, hogy itt erőszak 
történik. Az állam elveszi az iskolát, emellett egy csomó pénzt elvesz.  
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Az ember bízik abban, hogy az észvesztés megszűnik, csak ez idő alatt 
hatalmas kárt lehet okozni.  
 
Ercsényi Tiborné: Egy kicsit ellentmondanék a Hantos úr által 
elmondottaknak. az oktatás eddig részben – amikor dolgozni kezdtem, az 
oktatás állami feladat volt. az állam biztosította a taneszközöket, az 
épületeket, a tantervet. 
A rendszerváltás után ez a feladat részben az önkormányzatokra hárult, 
részben az állam feladata volt. Nekünk, mint pedagógusoknak az állam által 
megszabott keretek között kellett oktatnunk. Ehhez az állam támogatást adott, 
amely évről évre csökkent. 
Ez a mostani döntésünk, hogy az épületek közüzemi számláit mi fizetjük vagy 
az állam, nem volt kétséges számomra, hogy fizesse az állam. Ehhez nekünk 
hozzá kell járulnunk, de marad egyéb forrásunk, amit ezzel a döntéssel 
megtakarítunk. Ha figyelmesen végig néztük a szerződést, akkor látható, ha 
az érdemi munkában szeretnénk segíteni az iskolákat, ezt a lehetőséget nem 
vették el tőlünk, érdemben támogathatjuk az iskolákat.  
 
Nógrádi Zoltán: A szívem mélyén nagyon bízom benne, hogy nem így lesz, 
de most nem mi mondjuk meg, nem mondhatjuk meg, hogy hogyan folyjék az 
oktatás. Az a fajta szabadság, mellyel az önkormányzat élhetett, az 
megszűnik. Ez katasztrofális. 
 
Rogán László: Amit Nógrádi képviselőtársam mondott, az a fenntartásról 
szól, a mostani napirendünk a működtetésről szól. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Én is ezt szerettem volna kifejteni. Beszélünk 
intézmény fenntartásról és működtetésről. A fenntartás – a pedagógus 
létszám, tanrend – törvény alapján, az önkormányzat akaratán kívül az 
államhoz került. A jövő eldönti, hogy ez a döntés jó volt-e vagy sem. Amivel 
kapcsolatban döntési jogosultságunk van, az az intézmények működtetése. Az 
nem oktatási, nem szakmai kérdés. Ez kifejezetten közüzemi számla kérdés. 
Ebből politikai döntést csinálni nem kellene. Ez pusztán gazdasági döntés. 
Összességében 26 mFt megtakarítást ér el az önkormányzat. Tehát most 
gazdasági kérdésben kell döntenünk, nem oktatási kérdésben.  
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 tartózkodás 
és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

336/2012.(XII.13.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolák 
állami átadása tárgyában hozott 311/2012.(XI.14.) Kt. határozatát 
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fenntartja. A Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. 
törvény 74.§.(4) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját 
tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 
2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséhez megállapított havi 6. 235 eFt hozzájárulás 
megfizetését vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 
Határidő:  2012. december 14. 
Felelős:  Polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodás 
és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

337/2012.(XII.13.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolák 
fenntartói és működtetői feladatainak ellátásra 1 fő álláshelyet 
biztosít 2012. december 15. napjától. Így a Polgármesteri Hivatal 
engedélyezett álláshelyeinek számát 51 főről 52 főre emeli meg. 
Ezen álláshely létesítése 2012. évben többletforrással nem jár, 
költségvetési fedezetet nem igényel. 
A Képviselő-testület ezen üres álláshelyet 2013. január 1. 
napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi 
szervezete, a Szentendre Tankerület Igazgatósága részére átadja. 
 
Határidő:  2013. január 1. 
Felelős:  Polgármester 

 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést 17.30 órakor berekesztette. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
munkáját.  
 

K.M.F. 
 

 
Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


