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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 2/2013 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. január 14-én, (hétfőn) 16:30 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésről  

 

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 

Németh Antal képviselő 

Nógrádi Zoltán képviselő 

 

Megjelentek továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 

Dr. Papp Judit irodavezető 

Dr. Udvarhelyi István irodavezető 

Villám Zsuzsanna bizottsági referens 

Balsai Judit osztályvezető 

Sörös Csaba rendőr  

Völgyes József igazgató 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Hajzer Annamária 
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Javasolt napirend: 

 

Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével kapcsolatos további döntések 

meghozatalára 
3/2013.(I.14.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat városi rendőrőrs kialakítására 

4/2013.(I.14.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat telephelycím bejegyzési kérelem elbírálására 

5/2013.(I.14.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

 

Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, a mai ülést megnyitja. 

Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Három nyílt napirend került 

kiküldésre, kéri a képviselőket, ha nincs hozzászólás, észrevétel, hogy szavazzanak 

a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

 

Napirendi pont megtárgyalása 

 

1. Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével kapcsolatos további döntések 

meghozatalára  

3/2013.(I.14.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az 

előzményeket, valamint az előterjesztést.  
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Az osztályvezető ismertette az előterjesztésben és a kiegészítésében foglaltakat. 

 

Rogán László polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk a 

határozati javaslatról.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem szavazat 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

3/2013.(I.14.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési 

intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény 

átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 

valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 

kötelezettségek megosztásáról szóló 467/26/2012. ikt.számon 

nyilvántartott megállapodást módosítja az alábbi szempontok szerint: 

- A Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

telephelye az Alapszerződésben rögzítésre kerül. 

- 2013. január 1. napjától a közétkeztetés ellátása - az általános iskolák 

konyhai dolgozóinak foglalkoztatásával, a közétkeztetés 

megszervezésével és lebonyolításával, továbbá a konyha-ebédlő 

épületrész fenntartásával és működtetésével együtt - az önkormányzat 

feladata.  

- Ennek érdekében az általános iskolákban az étkeztetést ellátó 2-2 

konyhai dolgozó az önkormányzat állományába kerül. 

- A Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

telephelyén takarítói munkakörben 0,75 álláshelyen foglalkoztatott 

technikai dolgozót a Kós Károly Művelődési ház és Könyvtár 

foglalkoztatotti állományából a KIK részére átadja 2013. január 1 

napjával. 

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosításokat 

tartalmazó jegyzőkönyv, szerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester, intézményvezetők 

Határidő: szerződés módosítása azonnal 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

4/2013.(I.14.) KT határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános 

iskolai közétkeztetés ellátására a két általános iskolából 2013. január 

1. napjával az önkormányzathoz átkerült konyhai dolgozók 

álláshelyének számát 3,5 főről 0,5 fővel megemeli. Így az 

önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma 41,75-ről 45,75 

főre emelkedik. A konyhai dolgozók bérének közalkalmazotti 

besorolásuk szerinti költségét az önkormányzat a 2013. évi 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

5/2013.(I.14.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános 

iskolai közétkeztetés szervezésére, az étkezéssel kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátására megbízza a két általános iskolában 

foglalkoztatott gazdasági ügyintézőt, akiknek tanévre szóló megbízási 

díját havi br. 40.000 Ft/hó/fő összegben állapítja meg. Ennek 

költségeit az önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletében 

biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

6/2013.(I.14.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés 

biztosításáról szóló 2012. augusztus 28-án aláírt szerződés 

módosítását kezdeményezi a Sodexho Magyarország Kft-vel úgy, 

hogy az általános iskolákban zajló étkeztetés vonatkozásában a 

szolgáltatás igénybevevője 2013. január 1-jétől Budakalász Város 

Önkormányzata legyen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 

mellékletét képező szerződésmódosítást aláírja, valamint az aláírást 

követően erről közbeszerzési hirdetményt tegyen közzé.   
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Felelős: Polgármester 

Határidő: aláírás 2013. január 25., közzététel 2013. február 15. 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 3 nem szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

7/2013.(I.14.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal vagyonkezelési szerződést köt a 

köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével és a 

működtetés átadásával összefüggően. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. január 15. 

 

2. Javaslat városi rendőrőrs kialakítására 

4/2013.(I.14.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester kérésére Dr. Udvarhelyi István irodavezető 

ismerteti az előzményeket, valamint az előterjesztést.  

 

Évek óta visszatérő törekvése a városnak egy helyi rendőrőrs létrehozása. Kovács 

László alezredes úr, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatott arról, 

hogy 2013-ban megkapták a rendőrőrs feltöltéséhez szükséges állományi 

létszámot. Több olyan épületet néztünk át közösen, amely a továbbiakban alkalmas 

a rendőrök elhelyezésére. 

 

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a szentistvántelepi HÉV-megállóban lévő 

épületre kössön szerződést a Rendőrséggel. A budakalászi 1236/17 hrsz-ú telken 

lévő épületben jelenleg a Multialarm Zrt., és a Polgárőrség, valamint  a KMB-

iroda kapott helyet. Utóbbi értelemszerűen megszűnik, a Multialarm számára más 

bérleményt keresünk, a Polgárőrség részére biztosítunk helyet a gyűlésezéshez. 

 

Az épület különösen alkalmas rendőrőrsnek, mert tömegközlekedéssel és autóval 

jól megközelíthető, megfelelő mennyiségű és méretű helysége van. Mivel az épület 

Szentistvántelepen van, célszerűnek tartjuk, hogy az épületnek is otthont adó 
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közterületet (ami a valóságban egy parkosított terület, tehát nem a parkoló) 

nevezzük el Szent István térnek, amelynek ez az egy házszáma lesz, az egyes 

sorszámú. Így elkerülhető, hogy a szerződésben, és ami fontosabb, a köztudatban 

hrsz-ként, vagy más aposztróffal utaljanak rá a polgárok, és a hivatalos iratokon is 

ebben a formában szerepelhet. A település közterület-, utca- és településrész 

neveinek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 19/2003. 

(XII.8.) Kt. rendelet 4.§ 1. bekezdése szerint minden utcát el kell nevezni, legyen az 

földút vagy épített út. 

 

A rendőrséggel öt éves szerződést javaslunk kötni azzal, hogy az épület 

rezsiköltségét ők fizetik. A beköltözés előtt tisztasági festést végzünk, rendbe hozzuk 

az épület hiányosságait. 

 

Rogán László polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk a 

határozati javaslatról.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

8/2013.(I.14.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1236/17 hrsz.-

ú ingatlant Szent István térnek nevezi el. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a közterület új elnevezésének az 

ingatlan nyilvántartáson történő átvezettetésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rogán László polgármester 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

9/2013.(I.14.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. 

napjától 5 év időtartamra, rendőrőrs kialakítása céljából haszonbérleti 

szerződést köt a 1236/17 hrsz-ú ingatlanon (Szent István tér) lévő 

épület vonatkozásában a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 

mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Rogán László polgármester 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

10/2013.(I.14.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Budakalász Szent István téren a jövőbeli rendőrőrs helyiség 

kialakítására, a helyiség használhatósága érdekében bruttó 800.000,- 

forintot biztosít. Felkéri a Polgármestert az átmeneti gazdálkodásról 

szóló rendelet módosítására a következő testületi ülésig de legkésőbb 

2013. január 31-ig terjessze elő. 

 

Határidő:2013. január 31. 

Felelős: Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat telephelycím bejegyzési kérelem elbírálására 

5/2013.(I.14.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester kérésére Dr. Molnár Éva jegyző ismerteti az 

előzményeket, valamint az előterjesztést.  

 

A budakalászi 2. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására 

Budakalász Város Önkormányzata 2012. január 1-től feladat ellátási szerződést 

kötött az Óbudai Fogászat Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(Képviselője: Dr. Rénes Nóra, 2000 Szentendre, Egres u. 115.). 

Dr. Rénes Nóra fogorvos azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy engedélyezze 

az Óbudai Fogászat Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaságnak, melynek ő a 

képviselője, hogy a cégbíróságon telephelycímnek 2011 Budakalász, Klisovác utca 

6. számot tüntesse fel.  

A Budakalász Klisovác utca 6. szám alatt az Önkormányzat új egészségházat épít 

mely építkezés folyamatban van, várható befejezése, használatba vétele 2013. 

május hónap.  

 

Rogán László polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk a 

határozati javaslatról.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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11/2013.(I.14.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mint 

az ingatlan tulajdonosa, hogy engedélyezi az Óbudai Fogászat 

Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaságnak (2000 Szentendre, 

Egres u 115. ügyvezető: dr. Rénes Nóra), hogy a cégbíróságon 

telephelycímként/fióktelepként a 2011 Budakalász, Klisovác utca 6. 

számot tüntesse fel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

dokumentumok aláírására.  

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester megköszönte a 
jelenlévők munkáját, a rendkívüli ülést berekeszti.   
 

k.m.f. 
 

 
Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
 
 
 
Hajzer Annamária 
jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 


