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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 31/2012 

JEGYZŐKÖNYV 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületét 
a 2012. december 20-án, (csütörtökön) 17:00 órakor 

 tartandó rendes testületi ülésre összehívom 
 

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 
Máté István képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 
 
Meghívottak: 
Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit irodavezető 
Orosz György irodavezető 
Hegyvári János irodavezető 
Udvarhelyi István irodavezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 
Szita László könyvvizsgáló 
Völgyes József, a Kalász Suli igazgatója 
Kovács Kristóf, a Telepi Suli igazgatója 
 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat a járások kialakítása kapcsán az Önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására, és a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
263/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

2. Javaslat a vagyonrendelet módosítására 
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266/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes 
magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 
16/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
272/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat Budakalász Önkormányzat Tervtanácsának működéséről és működési 
rendjéről szóló 2/2007. (II.6) Kt. rendelet módosítására 
275/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására 
273/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

6. Budakalász Város Önkormányzat 2012. háromnegyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató 
267/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójára 
268/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés és munkabérhitel szerződés 
megkötésére 271/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola, a Telepi Óvoda és a Nyitnikék 
Óvoda Alapító Okiratának módosítására  
280/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
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Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde villámvédelmi javításai fedezetének 
biztosítására 
270/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat a Sportcsarnok bérlője beruházási igényének elbírálására  
262/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

12. Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadására 
265/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadására 
264/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 

összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 
szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésére 
261/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

15. Javaslat a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány pályázaton való 
részvételéhez szükséges támogatás biztosítására 
278/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

16. Javaslat Budakalász névtelen közterületeinek (utca, köz) elnevezésére 
276/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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17. Javaslat Gomba község kezdeményezéséhez való csatlakozásra, mely 
Budapest és Pest megye szétválasztását, önálló területi egységként való 
létrehozását támogatja 
279/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő:  Nógrádi Zoltán képviselő 

 
18. Javaslat a 2012. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására  
269/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

19. Tájékoztató az intézmények meglévő fejlesztési terveiről, hatósági 
engedélyekről 
274/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Kéri a Képviselőket, 
hogy mielőtt megkezdenék a testületi ülést, hallgassák meg a két iskolaigazgatót. 
 
Napirend előtt:  
 
Kovács Kristóf: Tisztelt jelenlévők. Azért kértünk szót, mert nekünk ez egy 
különleges testületi ülés, mert ez az utolsó alkalom, hogy úgy találkozunk, mint 
iskolánk fenntartóival.  
Úgy gondoltuk, hogy illendő elbúcsúzni a fenntartónktól. Szeretnénk 
megköszönni a fenntartói feladatok ellátását.  
Egy oklevelet szeretnék átadni a budakalászi önkormányzatnak.  
 
Völgyes József: Kicsit másképp fogalmaztunk, de a lényeg ugyan az. Önöknek – 
és az elmúlt képviselőtestületeknek – szól a köszönet.  
Hogy hogyan tovább, az mindannyiunkon múlik. Biztos vagyok abban, hogy 
rajtunk nem. Én is szeretnék átadni egy oklevelet a Képviselő-testületnek. 
 
Rogán László: Tisztelt Igazgató urak, tisztelt Képviselő-testület! Én is úgy 
gondolom, hogy útjaink nem válnak el. Megköszönöm azt a munkát, amit ti és az 
elődeitek végeztetek az iskolákért. Az önkormányzat a jövőben sem fogja 
elengedni a kezeteket. Bízom abban, hogy az állam nem lesz rossz gazdája az 
iskolának.  
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Akkor most térjünk át a hivatalos részre. Mai ülésünket megnyitom. 
Megállapítom, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kérem, szavazzunk a 
meghívóban szereplő 19 napirendi pontról. 
 
A Képviselőtestület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet.   
 
Rogán László: Szeretnék tájékoztatást adni a legutóbbi rendes testületi ülés óta 
eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről: 

- december 1-jén adventi ünnepséget tartottunk hagyományteremtő 
szándékkal 

- december 2-án időközi választást tartottunk, Máté István megválasztásra 
került, aki letette az esküt 

- december 5-én az Oleandró vezetője járt nálam 
- december 6-án rendkívüli ülés volt 
- december 9-én volt a Lenvirág 40 éves jubileumi műsora 
- december 10-én a Parlamentben jártunk, ahol az ovi-foci pályázat lezárása 

alkalmából gálaműsort tartottak,  
- december 11-én közmeghallgatás volt 
- december 12-én a Budakalászért Közalapítvány tartott kuratóriumi ülést 
- december 13-án rendkívüli ülés volt 
- december 14-én aláírtuk az iskolák átadásáról szóló szerződést 
- december 14-én volt az Idősek karácsonya a Sportcsarnokban 
- december 17-én az Idősek Napköziotthonában voltunk a karácsonyi 

ünnepükön 
- december 17-én Budakalászon járt Kovács László szentendre 

rendőrkapitánya, bemutatta az új parancsnokot sörös Ferenc személyében. 
Januártól keressük azt a helyszínt, amelyik megfelelő lehet a rendőrség 
számára. Most az egyedüli helyszín a Szentistvántelepi közbiztonsági 
centrum.  

 
Tájékoztatom a képviselő társaimat, hogy még az idén, december 28-án pénteken 
reggel 8-kor PTKB ülést, 8:30-kor rendkívüli testületi  ülést kell tartanunk a 
hulladék szállítással kapcsolatosan. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 

1. Javaslat a járások kialakítása kapcsán az Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására, és a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására 

263/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A Képviselő-testület döntése szerint a járási hivatalba 15,5 státusz 
kerül át, a körzetközponti jegyzőhöz, mint építésügyi hatósághoz 2 státusz, a 
Klebelsberg Központhoz pedig 1 státusz. 
A járások kialakítása olyan jelentős változással jár a hivatal működésében, hogy a 
belső szervezeti tagozódást át kellett alakítani. 
Az előterjesztés és annak kiegészítése 3 határozati javaslatot és 1 rendeleti 
javaslatot tartalmaz. 
Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a rendeletalkotási javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

36/2012.(XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 

36/2012.(XII.21.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

339/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2013. január 1. napjától 1 fő létszámot biztosít a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi osztálya részére, 2013. május 1 napjától 1 fő 
létszámot biztosít a Polgármesteri Hivatal Adóügyi munkaterületére, 
- a létszámbiztosítás feltétele az, hogy hatályba lép az a jogszabály, 
amely bevezeti a nyugdíjas foglalkoztatás tilalmát -  valamint 2013. 
január 1 napjától 1 fő létszámot biztosít a Polgármesteri Hivatal 
Építésügyi Szolgáltatási Pont működtetésére, a főépítészi feladatok 
segítésére, a tervtanácsi munkák koordinálására és a Helyi Építési 
Szabályzat előkészítésére. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az álláshelyek bér és 
járulékai fedezetét 2013. évi költségvetésbe biztosítja.  
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi normatívhatározatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
340/2012.(XII.21.) határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 443/2009. 
(IX.28.) Kt. határozatának 3. Működési Szabályok fejezetének 1. 
alpontját 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja, és 
egyidejűleg a 41/2012.(II.28.) Kt. határozatát visszavonja. 
 

„MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 

3.1. 
 

A Hivatal belső szervezeti egységei, engedélyezett létszáma és a 
szervezeti egységek tevékenysége 

 
A. Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda  

 
Engedélyezett létszám: 12 fő 
Feladatok:  - Az Iroda működésének koordinációja, vezetése 
 - Az Önkormányzat gazdasági társaságaival való kapcsolattartás  
 - Képviselőkkel való kapcsolattartás  
- Pályázatfigyelés, pályázatírás, 
 - Szerződések ellenőrzése, jogi véleményadás,  
 - Helyi Építési Szabályzattal összefüggő feladatok koordinációja 
- Kapcsolattartás a tervtanács titkári feladatainak ellátása során, valamint 
kapcsolattartás a főépítésszel 
- Közterület-felügyelet működtetése, 
- Kapcsolattartás a rendőrséggel, 
- Kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok koordinálása 
- Közterületek rendjének biztosítása  
- Vérvételi szolgáltatásban történő szállítási feladatok ellátása  
- Külterületek rendjének biztosítása  
- A  közterületek,  temetők rendjének, a köztisztaságnak ellenőrzése    
- Az érvényben lévő helyi rendeletek betartásának ellenőrzése 
- Szükség esetén vizsgálatok végzése önkormányzati és hatósági ügyekben 
- Az önkormányzat által foglalkoztatott ügyvéddel kapcsolattartás a 
feladatkörébe tartozó ügyekben 
- Ügyintézés a bányatavak, kavicsbánya, illetve rekonstrukcióval kapcsolatos 
ügyekben 
- Közreműködés minden olyan feladat végrehajtásában, ahol jogi 
segítségnyújtásra van szükség 
- Közreműködés és előterjesztés készítése az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát 
képező cégek ügyeiben 

 
A.1. Városfejlesztési osztály 
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Feladatok: 
- Közterületek tisztántartása 
- Fűnyírás  
- Virágok és növényzet ápolása 
- Kóbor állatok befogásának szervezése  
- Az időjárás okozta károk, a vagyont, vagy életet veszélyeztető    jelenségek 
jelentése 
- Önkormányzati beruházások építészeti véleményezésének segítése 
- hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek, bejelentések 
 - zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyek,    
  bejelentések 
 - zaj- és rezgésterheléssel kapcsolatos ügyek, bejelentések 
 - veszélyes kártevőkkel kapcsolatos ügyek, bejelentések 
 - közterület foglalási ügyek 
 - közútkezelői  hozzájárulás 
 - behajtási engedély 
 - útügyi szakhatósági állásfoglalások 
 - plakátok, reklámtáblák elhelyezésének engedélyezése 
 - állattartási ügyek 
 - közmű bekötések, közműhálózat bővítés 
 - házszámok kiadása 
- Útjavítás, útkarbantartás, útépítés megszervezése, kiviteleztetése     
mélyépítési- és magasépítési beruházás 
-település üzemeltetés, 
-Katasztrófa- és polgárvédelmi  ügyekben közreműködés 
- Építésügyi Szolgáltatási Pontot működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása 
 

B. Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 
 
Engedélyezett létszám: 10,5 fő 
 
Feladatok:   - képviselő-testületi ülések előkészítése  
 - szerződések ellenjegyzése, jogi véleményadás 
 - közbeszerzési eljárásokban jogi közreműködés  
 - képviselő- testületi ülések jogi előkészítése, előterjesztések törvényességi 
vizsgálata, jegyzőkönyvek ellenőrzése 
 - szerződések ellenőrzése 
 - törvényességi vizsgálatok végzése önkormányzati ügyekben 
 - népszavazással kapcsolatos jogi feladatok 
 - kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatokkal, munkájuk segítése, 
felügyelete 
 - személyi és munkaügyek, humánerőforrás gazdálkodás 
 - a jegyző és polgármester munkájának segítése, adminisztratív feladatok 
végzése 
 - bizottsági és testületi meghívók összeállítása, koordinálása 
- bizottsági és testületi anyagok elektronikus továbbítása 
 - rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések, határozatok,   
    jegyzőkönyvek nyilvántartása 
 - testületi ülések technikai előkészítése 
 - a beérkezett központi elektronikus levelek továbbítása 
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 - bizottsági és testületi jegyzőkönyvek készítése és megküldése a  
   kormányhivatal részére. 
- informatikai rendszer működtetése 
- kapcsolattartás az Önkormányzat ügyvédjével összpolgármesteri hivatal 
szinten. 
- titkársági feladatok irányítása, koordinálása 
- A nevelési, közművelődési intézmények és a bölcsőde működési feltételeinek 
biztosítása, szakmai munkájuk segítése, a törvényességi felügyelet 
megszervezése, 

- A város sportéletének, szabadidő- és versenysport szakmai irányítása, 
sportrendezvények szervezése, iskolai és felnőtt sportegyesületek működésének 
összehangolása, létesítmények fenntartásának támogatása. A település 
turisztikai koncepciójának kidolgozása és végrehajtása. 
-  A civil szervezetekkel egyházakkal, és egyesületekkel összefüggő 
önkormányzati feladatok ügyintézése, 
- Közreműködik a városi tömegkommunikáció és média hálózat működésével 
összefüggő önkormányzati feladatok ellátásában. 
- Közreműködik az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, 
- Szervezi a városi díjak és más, az OKSB döntési körébe tartozó kitüntetések 
adományozását,  
- Kezeli az önkormányzat által meghirdetett, az OKSB döntési körébe  tartozó 
pályázatok ügyvitelét,  
- Elkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 
- A működési körébe tartozó feladatokról, jogszabályban meghatározott 
statisztikai adatszolgáltatást végez, azokról nyilvántartást végez. 
- Lakásfenntartási támogatás  
- temetési segély  
 - aktívkorúak ellátása  
 - lakossági kamatmentes kölcsön  

 - lakossági kamatmentes kölcsön visszafizetésével, jelzálog törléssel  kapcsolatos 
ügyintézés  

 - lakásépítési kedvezmény vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez 
nyújtandó igazolás 
- átmeneti segély  
 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
 - étkezési térítési díj kedvezmények  

 - ápolást, gondozást nyújtó intézményekben történő elhelyezés  
 - közgyógyellátás (méltányos) 
-köztemetés  
 - újszülöttek támogatása  
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
 - óvodáztatási támogatás  
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
 - rendszeres gyermekvédelmi támogatás  
- hagyatéki eljárás  
- anyakönyvezés  

 - állampolgársági ügyek  
- születés anyakönyvezése 
 - haláleset anyakönyvezése  
 - házasságkötés  
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 - külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése  
 - lakcím fiktiválás 
 - népesség-nyilvántartás  
 - névváltoztatási ügyek  
  - működési engedély  
 - hirdetmények kifüggesztése  
 - magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, 
- a háziorvosokkal kapcsolatos szerződéskötés és kapcsolattartás 
- telephely engedélyezési ügyek, 
- iktató rendszer működtetése 
 

C. Gazdasági és Adó Iroda 

Engedélyezett létszám: 13 fő 
 
Feladatok    - bérleti szerződések 

 - telekbérleti szerződések készítése 
 - adás-vételi szerződések készítése 
 - ügyvédi irodával történő kapcsolattartás 

 - testületi, bizottsági előterjesztések szakmailag megalapozott elkészítése 
jogszabályi hivatkozással 

 - telek megosztási megállapodások előkészítése 
 - lakásbérlők nyilvántartása 
 - lakásbérleti szerződések előkészítése 
 - lakbér beszámítással kapcsolatos ügyintézés 
 - bérleti jogviszony folytatás elbírálásának előkészítése 

 - lakásbérlettel, nem lakáscélú helyiséggel kapcsolatos kérelmek, panaszok 
ügyintézése, a műszaki problémákat érintő, karbantartási, felújítási ügyek 

 - lakáskérelmek nyilvántartása 
- közadók módjára behajtható tartozások ügyintézése - építmény,- és telekadó 

 - adó és értékbizonyítvány 
 - méltányossági kérelmek 
 - könyvelés 
 - iparűzési adó 
 - adóigazolások kiadása 
 - egyéb helyi adó ügyek 
 - gépjárműadó 
 - magánszemélyek kommunális adója 
 - talajterhelési díj 
 - egyéb helyi adó ügyek 

- birtokvédelem 
- kifüggesztések ügyintézése és visszajelzés 

- saját ügykörükben Képviselő-testületi döntésekről kiértesítése az érdekelteknek 
 

C.1. Pénzügyi osztály 
 

Feladatok:   - bevételek analitikus nyilvántartása 
 - fizetési felszólítások kiküldése 

 - helyiségek és lakások bérleti- és közüzemi díjainak kiszámlázása 
 - bejövő számlákkal kapcsolatos ügyintézés 
 - banki átutalásokkal kapcsolatos ügyintézés 
 - főkönyvi könyvelés 
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 - tárgyi eszköz-nyilvántartás 
 - állami hozzájárulások 
 - költségvetési rendelet, beszámolók előkészítése 
 - pályázatok előkészítése, törzskönyvi nyilvántartás 
 - házipénztár kezelése 
- közreműködés pénzügyi szabályzatok elkészítésében 
- kapcsolattartás, koordinálás a belső ellenőrrel és a könyvvizsgálóval 
- pénzügyi véleményadás az Önkormányzat költségvetését érintő ügyekben” 
 
Felelős: dr. Molnár Éva jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

341/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2013. január 1. napjával két építéshatósági ügyintézői státuszt átad a 

szentendrei körzetközponti építésügyi hatósági feladatokat ellátó 

Szentendre Város Jegyzőjének. A két státusszal együtt 1 db 

számítógép tartozékaival, 1 db íróasztal irodai székkel valamint 1 db 

polcos szekrény is átadásra kerül.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt az átadás-átvétel 

lebonyolítására és az azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  jegyző 

 
2. Javaslat a vagyonrendelet módosítására 

266/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Rogán László: A rendelet pontosítja a földterületek hasznosítására vonatkozó 
szabályokat, hatásköröket, valamint a hasznosítás feltételeit, a pályázati eljárást 
részletesen szabályozza. Tartalmazza továbbá a rendkívüli testületi ülés rendeleti 
módosítását a 0180/3 és a 0180/5 hrsz-ú utak átminősítését. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta és egyhangúlag támogatta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

37/2012.(XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet 
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módosításáról szóló 37/2012. (XII.21) önkormányzati rendeletét. 
 
3. Javaslat a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes 

magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól 
szóló 16/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
272/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a törvényi 

rendelkezést, mely alapján az önkormányzatok megalkották a közigazgatási 

bírsággal sújtható magatartásokról szóló rendeleteiket. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

38/2012.(XII.21) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes 
magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól 
szóló 16/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 38/2012. (XII.21) önkormányzati rendeletét. 

 
 
4. Javaslat Budakalász Önkormányzat Tervtanácsának működéséről és 

működési rendjéről szóló 2/2007. (II.6) Kt. rendelet módosítására 
275/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A jelenleg működő gyakorlat szerint minden az építéshatósághoz 
beérkező tervet városképi szempontból a főépítész/tervtanács véleményez, mely 
véleményt az építésügyi hatóság döntése meghozatalánál figyelembe veszi. 2013. 
január 1.-től az építéshatósági ügyintézés a szentendrei körzetközpontba kerül át. 
Előzőek okán szükséges a tervtanácsi rendelet olyan irányú módosítása, mely 
minden a körzetközponti építéshatósághoz benyújtott tervet, az engedélyezés 
feltételeként előzetes tervtanácsi jóváhagyáshoz köt. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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39/2012.(XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
Budakalász Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
Tervtanácsának működéséről és működési rendjéről szóló 2/2007. 
(II.6) Kt. rendelet módosításáról szóló 39/2012. (XII.21.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
5. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi átmeneti 

gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására 
273/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az államháztartási törvény felhatalmazása alapján készítettük elő 
ezt a rendelettervezetet, mely a 2013. évi költségvetés elfogadásáig tartalmaz 
rendelkezéseket a gazdálkodás lebonyolítására vonatkozóan. Valamennyi 
bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezetet. Az önkormányzat 
könyvvizsgálója is megvizsgálta az előterjesztést és rendeletalkotásra 
alkalmasnak találta. 
A mai napon megtartott térségi jegyzői értekezleten kapott információk szerint az 

építésügyi szolgáltatási pont működtetéséhez tartozó technikai hátteret is nekünk 

kell biztosítani, így az előterjesztésben szereplő beruházások közé javaslom 

további egymillió forint beépítését az e-építési pont informatikai rendszerének 

biztosítására. 

 
Szita László könyvvizsgáló: A folyamatos könyvvizsgálói megbízásunk 
részeként elvégeztük Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. december 20-i ülésére beterjesztett, Budakalász Város Önkormányzata 
2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezet felülvizsgálatát. Annak 
szerkezete, tartalma és összetétele – véleményünk szerint – megfelel az 
államháztartási törvény által meghatározott szabályoknak.  
 
Nógrádi Zoltán: Kérdéseim lennének. Átadtuk az intézményeinket, január 1-től 
a bért és járulékait a KIK-től fogják kapni. Ha a KIK nem határoz meg semmiféle 
plusz juttatást, akkor az azt jelenti, hogy a budakalászi iskolákban dolgozó 
pedagógusok bére január 1-től csökkenni fog. Polgármester úr azt mondta, hogy 
nem engedjük el az iskolák kezét. Én azt kérem, hogy adjuk meg az esélyt, hogy 
határozzuk meg, hogy kb. 6 mFt-ot biztosítsunk erre a célra. Véleményem szerint 
nagyon szomorú lenne, ha a Budakalászon dolgozó pedagógusoknak csökkenne a 
bére. 
 
Orosz György: Ezt nem az átmeneti rendelkezésben, hanem a költségvetési 
rendeletben kell szabályozni. Ha jól tudom, hogy azokat a juttatásokat, amelyeket 
eddig megkaptak, június 31-ig megkapják.  
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Dr. Molnár Éva: Ez az átmeneti gazdálkodási jogszabály csak arra vonatkozik, 
hogy a költségvetés 1/12-ed részére vonatkozóan legyen rendünk.  
A gesztus nemes, de egyelőre fogalmunk nincs, hogy mi fog történni január 1-től. 
Semmiről nem maradunk le, ha a költségvetés tárgyalásakor döntünk erről. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a rendeletalkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

40/2012.(XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
A Képviselő-testület megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat 
2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.21.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
6. Budakalász Város Önkormányzat 2012. háromnegyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
267/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az államháztartási törvény előírásai szerint a költségvetési 
koncepcióhoz kapcsolódóan be kell mutatni a háromnegyed éves gazdálkodás 
helyzetét. Az előterjesztés táblázatos része a költségvetési rendelettel azonos 
formában tartalmazza az adatokat, melyek az Államkincstárnak benyújtott 
beszámoló adataival megegyeznek. Szeptember 30-ig a bevételeink 73,6%-ban, 
míg kiadásaink 57,1%-ban teljesültek. Az önkormányzat költségvetési helyzetéről 
elmondható, hogy nagyjából időarányosan teljesült, az év végéig tarthatóak a 
tervezett előirányzatok. Valamennyi bizottság megtárgyalta és támogatta a 
határozati javaslatot.  
 
Szita László: A polgármester úr a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. az 
előterjesztést felülvizsgálva azt tudom mondani, hogy az megfelel a jogszabályi 
kötelezettségeknek.  
 
Rogán László: Kérdezem Orosz urat, hogy az adóbevételek hogyan alakulnak. 
 
Orosz György: Az adóbevételek ebben az évben 100 %-ban fognak teljesülni.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
342/2012.(XII.21.) határozata az önkormányzat 2012. évi 

háromnegyedéves gazdálkodásának teljesítséről 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
önkormányzati költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
7. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciójára 
268/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az államháztartási törvény jelenleg hatályos előírásai szerint a 
polgármester november 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek a következő évre 
vonatkozó költségvetési koncepcióját, melyet határidőben meg is tettünk. A 
koncepció összeállításánál figyelembe vettük a következő évi költségvetési 
lehetőségeinkre vonatkozó törvénytervezeteket és azokat az igényeket, melyek a 
feladatellátásból adódnak. Megállapítható, hogy a következő évben is 
folytatnunk kell a szigorú gazdálkodási fegyelmet, amit az eddigi működésünk 
során érvényesítettünk.  
Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz, az első maga a koncepció, ami 
a következő évi költségvetés összeállítása során érvényesítendő alapelveket 
fogalmazza meg.  
A második a költségvetés készítés munkálatainak ütemezését tartalmazza. Ez 
utóbbi javaslatot módosítani kívánom, tekintettel arra, hogy 2012. december 18-
án kihirdetésre került a költségvetési törvény, ami az ütemezést meghatározza. 
Ezt a határozati javaslatot az ülés előtt kiosztottuk Képviselő-társaimnak. 
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. Az önkormányzat könyvvizsgálója is megvizsgálta az 
előterjesztést és megállapította, hogy a költségvetési koncepció a 2013. évi 
költségvetés kialakításához a fő irányvonalakat meghatározza, ezáltal alapja lehet 
a költségvetés tervezésének. 
 
Szita László: A költségvetési koncepció tartalmáról az ÁHT nem rendelkezik. A 
2013. évi költségvetési koncepció készítését alapvetően befolyásolja az oktatási 
rendszer átalakítása, valamint a járási rendszer kialakítása.  
 
Nógrádi Zoltán: Ha jól értem, akkor most kellene legalább egy félmondat erejéig 
beletenni a koncepcióba, amit korábban elmondtam. Tehát a 4. pont támogatási 
keretbe: 
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A képviselőtestület lehetőségeihez mérten igyekszik mindent megtenni azért, 
hogy a KIK által átvett közoktatási intézményekben dolgozók esetleges cafeteria 
keretének megszűnését saját forrásaiból kompenzálja.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a normatív határozati javaslatot. Kéri, 
hogy Nógrádi képviselő úr módosító javaslatával együtt szavazzon róla a testület. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 343/2012.(XII.21.) 

határozata az önkormányzat 2013. évi koncepciójáról 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: 
Az önkormányzati források várható szűkülése miatt a következő év az 
eddiginél is szigorúbb költségvetési elvek megfogalmazását, a gazdasági 
fegyelem még következetesebb betartását kívánja meg tőlünk. 
A város fejlődése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az 
Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a működési 
kiadások visszafogásával, illetve külső, pályázati források bevonásával 
lehetséges. A működési kiadások visszafogása ugyanakkor nem járhat a 
feladatellátás színvonalának romlásával. 
Mindezeket szem előtt tartva, feladatainkat áttekintve az alábbi prioritásokat 
határozzuk meg: 

A. Alapfeladatok tekintetében: 
1. A költségvetés összeállítása során külön bontásban kell szerepelnie a kötelező és 

az önként vállalt feladatoknak, annak érdekében, hogy a Képviselő-testület az 
önként vállalt feladatairól a rendelkezésre álló források függvényében tudjon 
dönteni 

2. A működési kiadásokat a működési bevételeknek fedezniük kell 
3. A meglévő intézményhálózat fenntartásához szükséges források biztosításában 

várhatóan nem tudjuk a 2012. évi szintet tartani. A Képviselő-testület a 2013. 
évben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezését saját forrásaik 
bővítésére (pályázatok) 

4. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál (működési kiadások tekintetében) az 
előző évinél alacsonyabb szintet tudunk csak biztosítani. 

5. Az önkormányzat által nyújtott támogatásoknál szintén az előző évinél 
alacsonyabb összegeket tudunk biztosítani. Elsősorban pályázati rendszerben 
azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, melyek az önkormányzati 
feladatellátásban aktívan részt vesznek. 
 

B. Fejlesztési feladatok tekintetében: 
1. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2013. évben befejezzük az új 

Egészségházat 
2. A csatornavagyon bérbeadásából származó bevételt önrészként kezelve pályázati 

forrás bevonásával megvalósítjuk a Berdó csatornázását. 
3. A pályázati források minél szélesebb körű bevonása érdekében törekszünk arra, 

hogy beruházási tartalékot biztosítsunk a költségvetés tervezésekor. 
 
A 2013. évi költségvetés összeállításakor érvényesítendő tervezési alapelvek: 
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I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA 
 

1. Folyó bevételek: 
 Folyó bevételeinket elsősorban a költségvetési törvény határozza meg. A 

központi támogatásoknál a feladatellátás átalakulása miatt jelentősebb mértékű 
forráscsökkenéssel számolhatunk. 

 A helyi adók várhatóan a 2012. évi szinten teljesíthetők 
 Kiemelten fontos feladat a nem fizető bérlőkkel szembeni határozott és 

következetes fellépés. 
 

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
 

 Az előző években értékesítésre kijelölt és nem realizálódott ingatlanok 
értékesítését tovább kell folytatni. 

 Fejlesztési feladataink megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati 
lehetőségekre. Ennek érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a 
pályázatfigyelésre és a pályázatok előkészítésére. 
 
 

II. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS 
KIADÁSOK 
 

1. Önállóan működő intézmények működési kiadásai 
Az intézményi kiadások megtervezésekor figyelembe kell venni az iskolák 
fenntartásának államhoz kerülését és a normatíva csökkenésének mértékét. 

 2013. évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla, valamint pótlékalap 
módosítására. Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező 
átsorolásokból történhet. Létszámbővítés csak a feladatellátás változásából 
adódhat. 

 A járulékok mértéke nem változik a benyújtott törvényjavaslatok szerint 
 A Kjt. 77. §-ának bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az Áht. 91. §-

ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 2013. évben a keresetbe tartozó 
juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. (Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-
(12) bekezdésében szabályozott esetekre.) 

 A Közoktatási tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt 
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2013. évben 5250 
Ft/fő/hónap. 

 A Képviselő-testület a lehetőségeihez mérten a következő évben is biztosítani 
kívánja a cafeteria keretet, mely megegyezik az előző évi összeggel (amely az 
igények összesítését követően csökkenhet), és ennek a keretösszegeknek kell 
fedeznie a járulékokat is. (a béren kívüli keret tehát 100.000,- Ft) 

 Dologi kiadások esetében a vásárolt élelmezés az érvényes szerződésben 
szereplő díjakkal kalkulált összeg. A közüzemi díjaknál figyelembe kell venni a 
várható díjemelkedéseket, összességében a dologi kiadásoknak azonban 2%-kal 
csökkennie kell (kivéve a többletfeladatokból eredő növekményt)  
 

2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 
 
Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok 
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 A köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap nem változik. 
(2012.évi költségvetési törvénytervezet 69. §-ában meghatározott illetményalap 
mértéke 38 650,- Ft.) Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező 
átsorolásokból történhet. 

 A járulékok mértéke megegyezik a 2012. évivel. 
 A cafeteria-keret az előző évi szinten tervezhető, amennyiben erre a jogszabály 

lehetőséget ad. Az igények összesítését követően a jogszabályi előírások 
figyelembe vételével ez az összeg csökkenhet. 

 - A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és vezetői pótlékokat 
továbbra is fenntartjuk.  
 

3. Szakfeladatok 
 A szakfeladatok tekintetében összességében a feladatellátás csökkenő szintjével 

kell számolnunk.  
 A szociális támogatások esetében felül kell vizsgálni azokat a juttatásokat, 

melyeket a törvényi kötelezettségen felül, vállalt feladatként biztosít az 
önkormányzat (például újszülöttek támogatása, nem alanyi jogon járó segélyek) 
 

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 
 

1. Felújítások 
 Az intézményi felújítások esetében meg kell vizsgálni, melyek azok a 

halaszthatatlan munkálatok, melyekkel az állagromlás elkerülhető 
 A Kaláz Kft által készített állapotfelmérést kiértékelve szükséges egy időbeli 

ütemezést kialakítani az önkormányzati tulajdonú lakások felújítására. 
Megvizsgálandó, hogy egyes üresen álló ingatlanokat felújítási kötelezettséggel 
bérbe lehet-e adni.  
 

2. Beruházások 
 Felhalmozási kiadások területén a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 

2013. évben befejezzük az új orvosi rendelőt.  
 Tervezett beruházásaink közül azokat részesítjük előnyben a 2013. év folyamán, 

melyekhez pályázati források állnak rendelkezésre. 
 Ingatlanvásárlásra csak kivételesen, különösen indokolt esetben kerülhet sor a 

következő évben. 
 A közvilágítás kiépítésének folytatására és az útépítésre, járdaépítésre 

mindenképpen keretet kell biztosítanunk, várhatóan azonban az előző évi 
összegnél alacsonyabb szinten. A koncepció elfogadását követően fel kell mérni 
– a képviselők javaslatait is figyelembe véve – hogy melyek a legszükségesebb 
és halaszthatatlan munkálatok, melyeket önerőből – pályázati források hiánya 
esetén is – megvalósítunk a 2013. évben. 
 

IV. TÁMOGATÁSI KERET 
 A támogatási kereten belül – az előző évhez képest jelentősen csökkentett 

összegben – azon célokat, programokat kívánjuk támogatni, melyek 
hozzájárulnak az önkormányzati feladatellátáshoz. 

 Támogatást kizárólag pályázati rendszerben kívánunk nyújtani. Nem támogatjuk 
a támogatott szervezetek általános, célhoz, feladathoz nem kötött működési 
támogatását. 
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 Az önkormányzat támogatja a nemzetiségi kisebbségek által ellátott feladatokat, 
ezért lehetőség szerint a 2013. évben is biztosítjuk számukra a pályázati keretet, 
az állami támogatás (az általános működési támogatás) összegével megegyező 
keretösszegben. 

 A Képviselő-testület a lehetőségeihez mérten igyekszik mindent megtenni azért, 
hogy a KIK által átvett közoktatási intézményekben dolgozók esetleges cafeteria 
keretének megszűnését saját forrásaiból kompenzálja. 
 

V. TARTALÉKOK 
 A 2013. évben a pályázati források minél nagyobb mértékű bevonása érdekében 

törekszünk pályázati önrészre tartalékot képezni.. 
 Az év közbeni – előre nem látható – működési kiadások fedezetéül általános 

működési tartalékot biztosítunk. 
 
Határidő:  a 2013. évi költségvetés tervezése 
Felelős:  polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

344/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés elkészítésének ütemezését az alábbiak szerint fogadja 
el: 

Sor-
szám 

Feladat megnevezése Határidő 

1. Intézményi felújítási és 
beruházási igények felmérése, 
Intézményi terve 

2013. január 4. 

2.  Útépítési és útjavítási igények 
felmérése 

2013. január 4. 

3.  Intézményi tervezetek 
egyeztetése 

2013. 01.08 és 
2013.01.10. között 

4. A költségvetési 
rendelettervezet benyújtása 

2013. február 1. 

5. Bizottsági tárgyalások a 
költségvetésről 

2013.02.04. és 
2013.02.08 között 

6. Képviselő-testületi tárgyalása a 
rendelettervezetnek 

2013.02.11 
2013.02.14. között 

Határidő:  a 2013. évi költségvetés tervezése 
Felelős:  polgármester 

 
8. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés és munkabérhitel szerződés 

megkötésére  



Oldal: 20 / 32 
 

271/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A jelenlegi folyószámla hitelkeretünk 2012. december 31-én 
lejár, az előterjesztésben a következő évre vonatkozóan javaslatot teszek a 
keretszerződés megkötésére a számlavezető bankkal. Az előterjesztés javaslatot 
tartalmaz továbbá a munkabérhitel keretszerződés megkötésére is, mely szintén 
biztonsági célokat szolgál és célzottan csak munkabér fizetésére használható fel. 
Mindkét hitelfajta éven belüli hitelnek minősül, így a stabilitási törvény szerint a 
Kormány engedélye nem szükséges a szerződések megkötéséhez. A Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek mindkét 
határozati javaslatot. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

345/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft 
– azaz kettőmillió forint – összegű, éven belüli folyószámla 
hitelkeretet kíván igénybe venni a számlavezető pénzintézeténél, a 
Raiffeisen Bank Zrt-nél. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a szerződés aláírására 2013. január 31. 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

346/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkabér 
hitelkeretet kíván igénybe venni a számlavezető pénzintézeténél, a 
Raiffeisen Bank Zrt-nél. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a munkabérhitel keretszerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a szerződés aláírására 2013. január 31. 

 
9. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola, a Telepi Óvoda és a 

Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítására  
280/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A nemzeti köznevelésről szóló törvény és az ágazati rendeletek új 
megfogalmazásokat és szabályokat állapítottak meg az alapító okirat formai és 
tartalmi elemeiben. Ezek átvezetése törvényességi szempontból szükségszerű 
feladat volt. Az alapító okiratok az intézményvezetők javaslata, véleménye és 
velük történt egyeztetés során került felülvizsgálatra és módosításra. Az OKSB 
tárgyalta és jóváhagyásra javasolta.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

347/2012. (XII.21.) határozata a  
Szentistvántelepi Általános Iskola Alapító Okiratának 

jóváhagyásáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Szentistvántelepi Általános Iskola (2011 
Budakalász, Martinovics u. 9. OM: 032408) alapító okiratát a 
nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény és a 20/2012.(VIII.31.) 
EMMI rendelet szabályozásai alapján felülvizsgálta és 2012.12.31. 
napjával módosítja.  A módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a 
határozat mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, a jóváhagyott alapító okirat  MÁK Budapesti és Pest 
megyei Igazgatóságának - a törzskönyvi bejegyzés céljából történő - 
benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
348/2012. (XII.21.) határozata a Telepi Óvoda Alapító 

Okiratának jóváhagyásáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Telepi Óvoda (2011 Budakalász, Mályva 
utca 1. OM: 032877) alapító okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 
CXC. törvény és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szabályozásai 
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alapján felülvizsgálta és 2012. december 31. napjával módosítja.  A 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét 
képező alapító okiratot jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, a jóváhagyott alapító okirat MÁK Budapesti és Pest 
megyei Igazgatóságának - a törzskönyvi bejegyzés céljából történő - 
benyújtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
349/2012. (XII.21.) határozata a Nyitnikék Óvoda Alapító 

Okiratának jóváhagyásáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Nyitnikék Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi 
út 3., OM: 032875) alapító okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 
CXC. törvény és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szabályozásai 
alapján felülvizsgálta és 2012. december 31. napjával módosítja.  A 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét 
képező alapító okiratot jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, a jóváhagyott alapító okirat  MÁK Budapesti és Pest 
megyei Igazgatóságának - a törzskönyvi bejegyzés céljából történő - 
benyújtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

10. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde villámvédelmi javításai fedezetének 
biztosítására 
270/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Budakalászi Bölcsőde vezetője az előterjesztés mellékletét 
képező kérelmet nyújtotta be a Képviselő-testületnek, mely bruttó 635 ezer forint 
fedezetet igényel. A kérelmet támogatom és a forrást a Polgármesteri Hivatal 
karbantartási keretében jelölöm meg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Major Ede Ismerteti az OKSB állásfoglalását. 
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Krunity Péter: Tartok tőle, hogy ez a költség kevés lesz. A villámvédelemnek 
komoly előírásai vannak, és úgy vélem, hogy alul lett tervezve.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

350/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Bölcsőde villámvédelmi javításainak elvégzésére 635 E Ft-ot biztosít 
az önkormányzat költségvetésének 1. sz. melléklete 3. sor 
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások - 841126 Igazgatás 
szakfeladat (karbantartási, kisjavítási kiadások) keret terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 
költségvetésének soron következő módosítása során az 
átcsoportosításról gondoskodjon.  

Határidő: a javítások megkezdésére azonnal, az átcsoportosításra a 
soron következő költségvetés módosítása 

Felelős: Polgármester 
 
11. Javaslat a Sportcsarnok bérlője beruházási igényének elbírálására  

262/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Sportcsarnok bérlője beruházási igényének elbírálásáról szól 
az előterjesztés, melynek ismertetésére felkérem dr. Udvarhelyi Istvánt. 
 
Dr. Udvarhelyi István: A 2012. októberében megkötött szerződés nyomán 
megkezdődik a Sportcsarnok felújítása. A bérlő benyújtotta az igényeit. A 
költségbecslést, árkalkulációt bemutattuk. Amikor a beruházás elkészül, 
ellenőrizni fogjuk, és egy záróanyag fog a testület asztalára kerülni. 
 
Nógrádi Zoltán: Amióta a Sportcsarnok ügy előkerült, azóta tudjuk, hogy már a 
megépítésekor cudar állapotok voltak.  
TAO-s pénzre szaunát el lehet számolni? 
 
Dr. Udvarhelyi István: A TAO-s forrás az elszámolása a bérlő kompetenciájába 
tartozik. A felújításokra figyelni fogunk. Október végén készült egy 
állapotfelmérés, mely részletesen bemutatja, hogy hogy nézett ki a sportcsarnok.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

351/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Sportcsarnok bérlője, a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. 
beruházási igényét. A Képviselő-testület jóváhagyja a bérlő öltözőre 
és kondicionáló teremre vonatkozó felújítási igényét a csatolt 
műszaki leírás és árajánlat szerint, az igénybejelentésben megjelölt 
időtartamot és a bérleti díjcsökkentés 30%-os mértékét 1 hónap 
időtartamra (a Kaláz Kft. 2013. januárjára esedékes számlájában) 
elfogadja. 
Felelős: Rogán László polgármester, valamint a Kaláz Kft. 
ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 

 
12. Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadására 

265/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az Szmsz szerint decemberig be kell terjeszteni a jövő évi 
munkatervet a Képviselő-testületnek. Az előterjesztés erről szól. 
Minden bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
352/2012. (XII.21.) határozata a Képviselő-testület 

2013. éves munkatervéről 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Képviselő-testület 2013. évi Munkatervét a határozat melléklete 
szerint. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 31 

 
13. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 
264/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Jogszabály szerint a települési önkormányzat évente elemzi, 

értékeli a környezet állapotát, melyről szükség szerint, de legalább évente egyszer 

tájékoztatja a lakosságot. Az előterjesztést alkotó elemzés Budakalász Város 

honlapján teljes terjedelmében, a Hírmondó 2013. év januári számában kivonatos 

formában elérhető lesz. 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek a határozati javaslatot. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

353/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász 
Környezetvédelmi helyzetéről szóló 2012. évi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
14. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok 

tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint 
gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződés 
megkötésére 
261/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A települési önkormányzatnak kötelező feladatként 
gondoskodnia kell a város területén keletkező elhullott állatok tetemének 
összegyűjtéséről, elszállításáról, és ártalmatlanításáról, illetve a gyepmesteri 
szolgáltatás biztosításáról. 2012. december 31.-vel lejár a jelenlegi vállalkozóval 
kötött szerződés. Az árajánlatok bekérését és kiértékelését követően javaslatot 
teszünk a 2013. évben a szolgáltatást végző vállalkozóra. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek a határozati javaslatot. 
 
Kaltner Károly: Az elmúlt évben is ezzel a céggel volt szerződésünk. Kérem, 
hogy széles körben hozzuk nyilvánosságra a telefonszámot.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
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354/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1-
jétől a Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására vonatkozó, 
valamint a gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó, a határozat 
mellékletét képező szerződéseket a Városi Szolgáltató Zrt-vel 
(2000.Szentendre Szabadkai út 9., Kroó József vezérigazgató) köti 
meg, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében biztosítja.  A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására. 
Határidő: 2012.december 30.  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány pályázaton való 

részvételéhez szükséges támogatás biztosítására 
278/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány az Önkormányzat által 
korábban készíttetett terv felhasználásával-továbbgondolásával, közösségi 
tervezés eredményeképpen közpark létesítésére nyújtott be pályázatot az 
önkormányzat tulajdonát képező 1236/19 hrsz alatti ingatlanra. 
Az Alapítvány a pályázathoz szükséges önrész biztosítását, önkormányzati 
tulajdonosi hozzájárulást, valamint részvételi nyilatkozat megadását kérte. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek a határozati javaslatot. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

355/2012.(XII.20.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány kérelmének helyt adva a 
2013. évi költségvetésben 300.000.- Ft, azaz háromszáz-ezer forint 
keretösszeget biztosít az Ökotárs Alapítvány által kiírt Zöldövezet 
pályázaton való indulás pályázati önrészére. 
 

Határidő: a 2013. évi költségvetés készítése  

Felelős: Rogán László polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

356/2012.(XII.20.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 
kérelmének helyt adva a határozat mellékletét képező önkormányzati 
beleegyező nyilatkozatot, valamint a szintén a határozat mellékletét 
képező önkormányzati részvételi nyilatkozatot aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester  

 
16. Javaslat Budakalász névtelen közterületeinek (utca, köz) elnevezésére 

276/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Helyi rendelet értelmében a település minden utcáját el kell 
nevezni, legyen az épített, vagy földút. A munkatársak kigyűjtötték a névtelen 
utcákat és lakossági akció keretében lehetővé tették, hogy a honlapon 
megtalálható térkép segítségével beazonosítva a helyszíneket, javaslatot 
tehessenek a nevekre. A beérkezett javaslatokat figyelembe véve teszünk 
javaslatot a közterületek elnevezésére. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek a határozati javaslatot. 
 
Major Ede: Köszönöm a hivatal munkatársainak a precíz munkát ebben az 
előterjesztésben.  
 
Rogán László kéri a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatról szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

357/2012.(XII.20.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
táblázatban szereplő közterületeket a következő módon elnevezi:  
 

Javasolt utcanév Hrsz. 

Kövirózsa utca 049/126 hrsz 

Kikerics utca 049/109 hrsz 

Kankalin utca 049/118 hrsz 

Kakukk utca 051/43 hrsz 
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Bagoly utca 051/64 hrsz 

Nyitnikék utca 051/87 hrsz 

Tündérvirág utca 047/24 hrsz 

Harangvirág utca 047/17 hrsz 

Cinege utca 365 hrsz 

Töltés utca 1759/2 hrsz 

Barát utca 4151 hrsz 

Barát utca 4143 hrsz 

Málna utca 08/13 hrsz 

Éger utca 4100/14 hrsz 

Ligeterdő utca 4100/21 hrsz 

Juhar utca 4100/27 hrsz 

Fűzfa utca 0206/5 hrsz 

Nyárfa utca 4100/49 hrsz 

Csuka utca 4002/2 hrsz 

Duna sétány 0233/4 hrsz 

Keszeg utca 0225/2 hrsz 

Busa utca 4003 hrsz 

Püspök utca 3727/6 hrsz 

Eper utca 08/3 hrsz 

Csillagvirág utca 047/21 hrsz 

Vörösbegy utca 442/30 hrsz 

Kispap utca 4173 hrsz 

Szőlőskert utca 3872 hrsz 

Liliom köz 1510 hrsz 

Virág köz 1492 hrsz 

Nefelejcs köz 1474 hrsz 

Árvácska köz 1456 hrsz 

Szegfű köz 1438 hrsz 

Szegfű köz 1417 hrsz 

Hajnalka köz 1395 hrsz 

Pipacs köz 1373 hrsz 

Nárcisz köz 1351 hrsz 

Tövis köz 1329 hrsz 

Bimbó köz 1307 hrsz 

Nádas utca 051/98 hrsz 

Tanító köz 2812 hrsz 

Barát utca 4183 hrsz 

Meredek köz 3303/2 hrsz. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterületek új 
elnevezését az ingatlan nyilvántartáson vezettesse át. 
Határidő: azonnal 
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Felelős:  Rogán László polgármester 
 
17. Javaslat Gomba község kezdeményezéséhez való csatlakozásra, mely 

Budapest és Pest megye szétválasztását, önálló területi egységként való 
létrehozását támogatja 
279/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Nógrádi Zoltán képviselő indítványa volt az előterjesztés, átadom 
neki a szót, hogy röviden ismertesse. 
 
Nógrádi Zoltán: Valaki eljuttatta hozzám ezt a levelet, amit én azon mód 
továbbítottam a hivatalnak. Így lettem én ennek az előterjesztője. Nem tudom, 
hogy milyen politikai egyeztetésen ment ez keresztül, egy önkormányzat kérte 
tőlünk, hogy foglaljunk állást. 
 
Rogán László: A kistérségben már szinte minden önkormányzat elfogadta. Ha 
nem történik semmi, a jövőben ez a régió kb. 70 %-kal kevesebb támogatást kap.  
Sajnos ezt az adatot Budapest húzza fel. Ha szétválnánk, több támogatást 
kaphatnánk. 
 
Máté István: Sajnos így igaz. Több vállalkozó átment Pest Megyén kívülre, mert 
nem tud pályázni semmire, pedig ugyan olyan helyzetben van 
 
Dr. Molnár Éva: A bizottság elvileg támogatja azzal, hogy több információ 
birtokában hoz végleges döntést. Tehát egy módosított határozati javaslatról kell 
most döntenie a képviselőtestületnek.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

358/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gomba 
Község Önkormányzatának 242/2012. (XI.22.) sz. Képviselő-
testületi határozatához csatlakozva elvileg támogatja a Közép-
magyarországi Régió szétválasztását, illetve önálló Budapest és Pest 
megye régió létrehozását, de a végleges döntést a teljes körű háttér 
információk birtokában kívánja meghozni. 
A Képviselő- testület felkéri polgármestert a határozati kivonat 
haladéktalan megküldésére Gomba Község Polgármestere részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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18. Javaslat a 2012. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására  
269/2012.(XII.20.) 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.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

360/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 

november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 
19. Tájékoztató az intézmények meglévő fejlesztési terveiről, hatósági 

engedélyekről 
274/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: Budakalász Város Képviselő-testülete korábban tájékoztatást kért 
az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervekről, hatósági 
engedélyekről, illetve azok naprakészségéről. Ezen tájékoztatást tartalmazza az 
előterjesztés. 
 
Nógrádi Zoltán: Egy kis ellentmondást érzek a Kalász Suliról szóló részben.  
 
Hegyvári János: Amikor ez a pályázati lehetőség volt, elkészült az 
engedélyezési terv. Elkezdték Pomázon az eljárást. Hiánypótlásra szólítottak fel, 
amit nem sikerült a tervezőnek teljesíteni, de Pomázon sem folytatták az eljárást.  
Most folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a tervezővel, és ha sikerül a hiánypótlást 
teljesíteni, akkor tudjuk az eljárást folytatni. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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359/2012.(XII.20.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekvédelmi, a köznevelési, a közművelődési és a 
közgyűjteményi intézményekkel kapcsolatosan meglévő fejlesztési 
tervekkel, hatósági engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatást 
tudomásul veszi. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
köznevelési intézményekkel kapcsolatban elkészült engedélyes 
tervekről tájékoztassa a tankerületet. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Több megtárgyalandó napirendünk nincs. Kérem, hogy a 
képviselők tegyék meg napirenden kívüli hozzászólásaikat. 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Tolonics István: Köszönetet szeretnék mondani Szávai Károlynak és csapatának, 
valamint az Önkéntes tűzoltóknak, hogy segítettek egy idős embert tüzifához 
juttattak. 
Minden kedves nézőnek, budakalászi lakosnak boldog karácsonyt kívánni. 
 
Major Ede: A Pomázi úton egy szakaszon nem ég a közvilágítás. Már be van 
jelentve, sajnos 14 nap az átfutási idő.  
 
Rogán László: Sajnos az ELMŰ alvállalkozónak adja ki ezt a munkát. 
 
Balogh Csaba: Szeretném, ha az önkormányzat segítene abban, hogy a Béke 
sétány és a Kolónia közötti részen aszfaltos út lehessen.  
A második jelzésem, már korábban jeleztem, hogy a CORA-ba vezető bicikli 
úton nincs világítás. Ezt a problémát valami módon meg kellene oldani.  
Kaptam egy jelzést a József Attila utcából, hogy a kialakított járdaszigetek szélére 
kellene valami láthatósági festés. 
Én is szeretnék minden budakalászi lakosnak áldott, szép karácsonyt kívánni.  
 
Rogán László: A Kolóniánál – amíg a vízelvezetés nincs megoldva – nem lehet 
megcsinálni. A jövő évben sort kerítünk rá. 
Gátvilágítás – meg fogjuk vizsgálni. 
Kiemelt szigetek – talán el tudjuk érni, hogy saját pénzünkből lefesthessük. 
Sajnos az állam nem hajlandó erre áldozni. De meg fogjuk oldani.  
 
Kaltner Károly: Egyetértek azzal, hogy támogassuk az iskolát, de a 26 mFt nem 
nyereség,  



Oldal: 32 / 32 
 

Polgármester úr említette, hogy december 28-án lesz egy rendkívüli testületi 
ülésünk a hulladékszállítás miatt. Valószínű, hogy jövőre csökkenni fog a 
szemétszállítási díj.  
Én is békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek.  
 
Máté István: Szeretném megköszönni a támogatást, amit a Minden Gyermek 
karácsonya akcióhoz kaptunk.  
Tavaly sok tüzifánk volt, idén sajnos nincs. Kérem, ha bárkinek van ötlete a 
megoldásra, kérem, keressen meg bennünket.  
Mindenkinek áldott, boldog karácsonyt kívánok. 
 
Rogán László: Tavaly az Önkormányzat a BM pályázatán 2000 m3 fát nyert. 
Idén sajnos nem kaptunk.  
 
Minden képviselőtársamnak, minden budakalászinak áldott, boldog karácsonyt 
kívánok. Az ülést bezárom.  
 

K.M.F. 
 

Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


