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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 4/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2013. január 28-án, (hétfőn) 17:30 órakor 

 megtartott rendkívüli ülésén  
 
 

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 
Németh Antal képviselő 
Tolonics István képviselő  
 
Meghívottak: 
Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit irodavezető 
Hegyvári János osztályvezető 
Orosz György irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 

 

Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat a lakásrendelet és az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására, valamint eseti döntések szolgálati lakás 
bérleti jogára vonatkozóan.  
19/2013.(I.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a megnyert bölcsőde pályázattal kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
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20/2013.(I.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképest. Kéri – 
amennyiben nincs észrevétel – szavazzon a Képviselő-testület a javasolt 
napirendről. 
 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javasolt 
napirendet.  
 

Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat a lakásrendelet és az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására, valamint eseti döntések szolgálati lakás 
bérleti jogára vonatkozóan.  
19/2013.(I.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előterjesztés két rendeletalkotási javaslatot és két 
határozati javaslatot tartalmaz.  
A lakásrendelet módosítása arra irányul, hogy a szolgálati lakásban lakó 
iskolai pedagógusok bérleti jogviszonya folytatólagos maradjon, hiszen 
budakalászi gyermekek oktatását-nevelését végzik. 
Az SZMSZ módosítása két jogszabályváltozás miatt került napirendre:  
Az egyik: 2013. február 1-ig valamennyi cégnek a társasági szerződését 
módosítaniuk kell a székhely vagy telephely használata tekintetében, amely 
igazolás a cégbíróság felé szükséges. 
A másik: az Ötv. 2013. január 1. napjával módosította a Polgármesteri Hivatal 
megnevezését. Mivel az SZMSZ  a pontos nevet tartalmazza, így ezt a 
rendeletet ez alapján módosítani kell. 
A két határozati javaslat pedig két helyi nyugdíjas pedagógus szolgálati lakás 
bérleti jogának folytatásáról szól. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a napirendet 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a lakásrendelet módosítására 
vonatkozó javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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1/2013.(I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2012. 
(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1/2013.(I.28.) önkormányzati rendeletét. 

 
Rogán László polgármester felolvassa Az SZMSZ módosítására vonatkozó 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

2/2013.(I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
2/2013.(I.28.) önkormányzati rendeletét. 

 
Rogán László polgármester felolvassa az 1. sz. határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2012.(I.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Stolcz Gáborné, a Budakalász Szentendrei út 15 sz 
I/2 szám alatt található munkakör ellátásának elősegítését 
szolgáló bérlakást (szolgálati lakást) bérlőként, mint nyugdíjas 
pedagógus változatlan feltételekkel bérelheti tovább. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
Rogán László polgármester felolvassa az 2. sz. határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2012.(I.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Wieszt Józsefné, a Budakalász Szentendrei út 15. 
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II/2 szám alatt található munkakör ellátásának elősegítését 
szolgáló bérlakást (szolgálati lakást) bérlőként, mint nyugdíjas 
pedagógus változatlan feltételekkel bérelheti tovább. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. Javaslat a megnyert bölcsőde pályázattal kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
20/2013.(I.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A megnyert bölcsődei pályázati támogatásról szóló szerződés 
aláírásához szükséges a Képviselő-testület felhatalmazása. Emellett pedig a 
projekt megvalósításához szükséges önerő 2013. évi költségvetésben történő 
biztosítása. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a napirendet 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2012.(I.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Új Széchenyi Terv Közép-
Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Bölcsődei férőhelybővítés, valamint a minőségi 
nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása 
Budakalászon”című, KMOP-4.5.2-11-2012-0004 jelű pályázat 
támogatási szerződésének aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

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

15/2012.(I.28.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új 
Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott „Bölcsődei férőhelybővítés, 
valamint a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges 
feltételek biztosítása Budakalászon”című, KMOP-4.5.2-11-2012-
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0004 jelű pályázathoz szükséges önrészt, 70.101.005,- Ft-ot a 
település 2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
17.40-kor berekeszti. 
 

K.M.F. 
 

 
 

Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


