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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 3/2013 
 

M E G H Í V Ó 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületét 
a 2013. január 31-én, (csütörtökön) 16:30 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 
 Németh Antal képviselő 
 Tolonics István képviselő 
  
Meghívottak: Dr. Molnár Éva jegyző 
 Dr. Papp Judit irodavezető 
 Orosz György irodavezető 
 Hegyvári János irodavezető 
 Dr. Udvarhelyi István irodavezető 
 Villám Zsuzsanna osztályvezető  
 Turi Attila főépítész 
  
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 

Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet módosítására  
6/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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2. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 63.§-ának módosítására 
12/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a város épített és természeti értékeinek megtartását szolgáló 
önkormányzati rendeletek megalkotására 
16/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló szerződés 
megkötésére az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
9/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat a Kaláz Kft. alapító okiratának módosítására 
11/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: dr. Udvarhelyi István a Kaláz Kft ügyvezetője 
 

6. Javaslat a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, 
valamint a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-vel kötött szerződés 
alapján további intézkedések megtételére 
13/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat temetőüzemeltetésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítására  
14/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat az iskolák átadásával kapcsolatos, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés 
aláírására 
21/2013.(I.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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9. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási 
hozzájárulási ügyekben polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
7/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 2012. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (BMSE, BSC, 
BTK, BUTEC, Vidra SE, Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika TC) 
8/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
11. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. évi átruházott 

hatáskörökben hozott döntéseiről 
15/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

12. Javaslat a 2012. december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
10/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

Zárt napirendi pontok: 
13. Javaslat a Budakalász 0178/110 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

17/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

14. Javaslat a Csodabogár Bölcsőde vezetőjének 2012. év végi 
beszámolójának elfogadására, és a 2013. évi bölcsődei ellátásban 
együttműködést biztosító  ellátási szerződés meghosszabbítására 
18/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, valamint a televízió 
nézőit. A mai ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 fővel 
határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 6. 
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napirendi pontot visszavonja. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele a 
javasolt napirenddel kapcsolatban.  
 
Dr. Hantos István: Örülök, hogy a polgármester úr levette a napirendről. 
Roppant kínos helyzetbe hozta a polgármester úr ezzel a képviselőtestületet. 
Politikai okfejtés szerepel az előterjesztés bevezetőjében. Kérem a 
Jegyzőasszonyt, hogy ilyen előterjesztés ne kerülhessen a képviselőtestület 
elé.  
 
Krunity Péter: Egyetértek Hantos úrral. Örülök, hogy levette polgármester 
úr a napirendről. Egy határozati javaslatban nem szerepelhet egy irodavezető 
politikai hovatartozása. 
 

Kaltner Károly megérkezett. A jelenlévő képviselők száma 9 fő. 
 

A szavazógép nem működik. Kézzel történik a szavazás. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet.  
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 9 
egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
 
Rogán László: Mielőtt megkezdjük a napirendek tárgyalását, szeretnék 
tájékoztatást adni a közelmúlt főbb eseményeiről. 
- január 8-án a BM-ben részt vettünk egy adósságrendező tárgyaláson 
- január 9-én az AVE cég járt nálunk – szemétszállító cég – minden nap 

vannak problémáink, ezt jelezzük a szolgáltatónak. Sokkal nagyobb 
odafigyelést kértünk tőlük.  

- január 16-án Dala Nagy Katalin járt a hivatalban. Aláírtuk a KIK-kel. 
- január 22-én itt a Magyar Kultúra Napján vettünk részt 
- január 26-án a Horgászegyesület tartotta közgyűlését 
- A Gerinc és Cseresznyés utcában elkezdtük az út javítását 
- A hóeltakarítás terv szerint történik. Nagyon sokan megkeresnek, hogy itt 

meg ott nincs eltakarítva. Terv szerint történik. első a hegyi utcák, ezt 
követően az intézmények környéke. Rendeletünk tartalmazza, hogy 
mindenkinek a saját portája előtt el kell takarítania a havat. 

- A közútkezelőnek jeleztük, hogy több úton komoly kátyúk alakultak ki 
- Bölcsőde és óvodapályázat – energetikai pályázat – dolgozik a hivatal 
- Hivatalról – sok kolléga elment a járásba, és a műszak elment Szentendre 

Városhoz. Vannak ügyek, amik elkerültek a járásba, városba, az itt maradt 
ügyeket szétosztottuk a kollégáknak.  
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- február 6-án részt fogunk venni azon a megbeszélésen, amely kifejezetten 
Budakalász adósságrendezéséről szól. Budakalász a 40 %-os besorolásba 
esett, de ez még változhat. Egyedi elbírálás lehetséges. Mi meg tudjuk 
indokolni, hogy legalább 50 %-ot vállaljon át az állam.  

- Tegnap előtt beszéltem az államtitkár úrral a bizonyos 250 mFt-tal 
kapcsolatban 

 
Kérem, térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására.  
 

A szavazógépet rendbe hozták, így géppel történik a szavazás. 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 
 
Nyílt napirendi pontok: 

 
1. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet módosítására  
6/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Képviselő-testület döntött arról, hogy a kialakítandó rendőrőrs 
felújítására 800 ezer forintot biztosít, az előterjesztés ennek megjelenítését 
tartalmazza az átmeneti gazdálkodási rendeletben.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 

Nógrádi Zoltán megérkezett. A jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

3/2013.(II.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a 2/2013.(II.1.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2013. 
évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 40/2012.(XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
2. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 63.§-ának módosítására 

12/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Helyi Építési Szabályzat 63.§-a rendelkezik a “Vt-1” jelű 
településközpont vegyes terület övezeti előírásairól. Ebben az övezetben 
közhasználatú építmények helyezhetők el.  
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A bölcsődét a Mályva utcai óvoda mellé kívánjuk elhelyezni, ezért 
indokolatlan a Szalonka utcai óvoda melletti terület kizárólag intézményi 
funkciókra szolgáló fenntartása.  
Célszerű lehetővé tenni, hogy a területen a környező lakóterületekhez hasonló 
léptékű lakófunkció is létesülhessen, amennyiben arra igény van. A terület 
lakóterületbe ékelődése, jó elhelyezkedése egyértelművé teszi, hogy kívánatos 
a szabályozás kibővítése. 
 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
rendelet-módosító javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

4/2013.(II.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
4/2013.(II.1.) önkormányzati rendeletét a helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló többször módosított 
17/2002 (X.18.) rendelet módosításáról. 

 
 

Máté István megérkezett. A jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 
 
 
3. Javaslat a város épített és természeti értékeinek megtartását szolgáló 

önkormányzati rendeletek megalkotására 
16/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az államigazgatási reform keretében alapvetően megváltozott 
az építésügy, az építéshatóságok működési struktúrája. 2013. január 1-től 
Budakalász építéshatósága megszűnt. Az új jogszabályi rendszer, helyi 
rendeletek megalkotása mellett, lehetőséget biztosít, hogy a város kontrolálja 
a területén folyó építkezéseket településképének védelme érdekében. 
Ennek megfelelően 4 rendelettervezetet készítettünk elő. A 4. 
rendelettervezetben a főépítész és a bizottság módosítást javasolt, melyet 
befogadok!!! Ez alapján a 4. rendelet 8.§ (6) bekezdése kimarad, a többi 
számozása értelemszerű. 
 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
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Kaltner Károly: Aki most úgy gondolja, hogy építkezni akar, mi legyen az 
első lépés? 
 
Turi Attila: A sajtón keresztül tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Kérés az, 
hogy építkezés előtt fáradjon be a hivatalba, hogy az alapvető felvilágosítást 
meg tudjuk adni.  
 
Rogán László felolvassa az. 1. sz. rendeletalkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

5/2013.(II.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési 
feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 5/2013.(II.1.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
 
Rogán László felolvassa a 2. sz. rendeletalkotási javaslatot 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

6/2013.(II.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a településképi véleményezési eljárásról szóló 6/2013.(II.1.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
Rogán László felolvassa a 3. sz. rendeletalkotási javaslatot 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

7/2013.(II.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a településképi bejelentési eljárásról szóló 7/2013.(II.1.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
 
Rogán László felolvassa a 4. sz. rendeletalkotási javaslatot 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

8/2013.(II.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes 
tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció 
szabályairól szóló 8/2013.(II.1.) önkormányzati rendeletét. 

 
 
Rogán László felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2013.(II.1.) KT. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a helyi Tervtanács működtetésére 2.250.000,-Ft-ot biztosít 
a 2013. évre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
fenti összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe 
tervezze be. 
 
Felelős:  Rogán László polgármester 
Határidő:  2013. évi költségvetés előterjesztés 

 
 
4. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló 

szerződés megkötésére az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
9/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László: Korábbi szerződéses partnerünk, az Óbuda-Kalász 
Horgászegyesület 2013 januárjában kérelmezte az elmúlt évben fennállt 
szerződés kiterjesztését az idei évre. Javaslom a szerződés idénre történő 
megújítását. A PTKB-nak az a módosító javaslata volt, hogy az Egyesület a 
helyi állandó lakosoknak kedvezményeket biztosítson, melyet befogadok, és 
alábbi módosított határozati javaslatot terjesztem elő:  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
horgászati vízterületté nyilvánított Omszk tóra vonatkozó horgászati jog 
gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését ideiglenesen, határozott időre, 
2013. december 31-ig a határozat mellékletét képező szerződési tartalommal, 
50.000 Ft. ellenérték fejében az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek (képv.: 
Horváth István elnök, Budakalász, Tó u.1.) engedi át. A halászati jog 
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átengedése során az Önkormányzat nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, 
hogy az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek tartózkodnia kell a Lupa-tavon 
történő jogosulatlan és jogszerűtlen horgászati tevékenységtől.  
A képviselő-testület a budakalászi állandó lakcímmel rendelkező, 
lakcímkártyájukat felmutató személyek számára a következő horgászati 
kedvezményeket kéri biztosítani az Omszk-tavon: 
14 éven aluliak: érvényes horgászigazolvány, vagy horgászvizsga megléte 
esetén 1500 Ft/év. Napijegy ára 500 Ft. 
18 életévet betöltöttek, és érvényes horgászigazolvánnyal rendelkezők: 
35.000 Ft. helyett 25.000 Ft./év, amelynek részeként 20 db. nemes halat vihet 
el, amelyek maximum összsúlya 60 kg. Napijegy ára 2500 Ft. 
Sportengedéllyel rendelkezők: 15.000 Ft/éves díj, semmilyen halat nem 
vihetnek el. 
A 18 életévüket betöltöttek egyszeri halasítási költség megfizetésére is 
kötelesek, amelynek kedvezményes ára 35.000 Ft. helyett, egyszeri 20.000 Ft. 
A napijegyet váltók értelemszerűen egyszeri halasítási költséget nem fizetnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 
 
Major Ede: Éppen ma reggel érdeklődtem elnök úrnál, és a következő jó hírt 
kaptam, hogy minden budakalászi lakcímkártyával rendelkező személy 
kedvezményt fog kapni.  
 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2013.(II.1.) KT. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a horgászati vízterületté nyilvánított Omszk tóra 
vonatkozó horgászati jog gyakorlását és a kötelezettségek 
teljesítését ideiglenesen, határozott időre, 2013. december 31-ig a 
határozat mellékletét képező szerződési tartalommal, 50.000 Ft. 
ellenérték fejében az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek (képv.: 
Horváth István elnök, Budakalász, Tó u.1.) engedi át. A halászati 
jog átengedése során az Önkormányzat nyomatékosan felhívja a 
figyelmet arra, hogy az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek 
tartózkodnia kell a Lupa-tavon történő jogosulatlan és 
jogszerűtlen horgászati tevékenységtől.  
 
A képviselő-testület a budakalászi állandó lakcímmel 
rendelkező, lakcímkártyájukat felmutató személyek számára 
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a következő horgászati kedvezményeket kéri biztosítani az 
Omszk-tavon: 
 
14 éven aluliak: érvényes horgászigazolvány, vagy 
horgászvizsga megléte esetén 1500 Ft/év. Napijegy ára 500 Ft. 
18 életévet betöltöttek, és érvényes horgászigazolvánnyal 
rendelkezők: 35.000 Ft. helyett 25.000 Ft./év, amelynek 
részeként 20 db. nemes halat vihet el, amelyek maximum 
összsúlya 60 kg. Napijegy ára 2500 Ft. 
Sportengedéllyel rendelkezők: 15.000 Ft/éves díj, semmilyen 
halat nem vihetnek el. 
A 18 életévüket betöltöttek egyszeri halasítási költség 
megfizetésére is kötelesek, amelynek kedvezményes ára 35.000 
Ft. helyett, egyszeri 20.000 Ft. A napijegyet váltók 
értelemszerűen egyszeri halasítási költséget nem fizetnek. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szerződést aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő azonnal 

 
 
5. Javaslat a Kaláz Kft. alapító okiratának módosítására 

11/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az önkormányzati tulajdonú Kaláz kft. alapító okiratának a 
törvényi változások okán történő módosításával két ponton bővül a cég 
tevékenységi köre, jogosulttá válik a temetőüzemeltetésre. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2013.(II.1.) KT. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Kaláz Kft. tulajdonosa, úgy határoz, hogy a társaság alapító 
okiratát a jelen határozat mellékletét képező szövegezéssel 
módosítja, valamint székhelyhasználatot enged a gazdasági 
társaság számára a Budakalász, Szentendrei út 24. sz. 
ingatlanban. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az alapító okirat és a székhelyhasználati nyilatkozat aláírására. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. Javaslat temetőüzemeltetésre irányuló közbeszerzési eljárás 

megindítására  
14/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat és az Oleandro Kft. kegyeleti 
közszolgáltatásra irányuló szerződése 2013. január 31. napjával lejár, emiatt 
szükséges a temetőüzemeltetés jelenlegi és jövőbeni feladatainak összegzése 
és rendezése.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 1. 
sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
21/2013.(II.1.) KT. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy 3 ajánlatos hirdetmény nélküli, tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást ír ki a budakalászi köztemetők 
üzemeltetésére azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel 5 év 
időtartamra köt szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a nyertes 
ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester felolvassa az 2. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2013.(II.1.) KT. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felülvizsgálva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 40. §. (3) szerinti, a köztemetőkre vonatkozó díjak 
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mértékét is szabályozó 20/2000.(VI.30.) sz. Kpvt. rendeletét úgy 
határoz, hogy díjnövelést nem hajt végre. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7. Javaslat az iskolák átadásával kapcsolatos, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés 
aláírására 
21/2013.(I.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az iskolák működésének átadásával kapcsolatban a 
vagyonkezelési szerződést már január 14-ei ülésén tárgyalta a testület. A 
Szentendrei tankerület igazgatója a szerződés 26-27. pontjának részletezését, 
kidolgozását kérte. Ezzel kapcsolatban a felmérés és adatok összegyűjtése 
megtörtént és a szerződés e pontjának kiegészítésével kerül újra elfogadásra. 
A szerződés 26-27. pontja az iskolák közüzemi mérőóráinak adatait és azok 
költségmegosztását és -viselését tartalmazza. 
 
Nógrádi Zoltán: Jól gondolom, hogy ez egy újabb 1 mFt kiadás azon a 
múltkori 4 mFt-on felül? Lassan közelítünk ahhoz a 20 millióhoz, amit 
úgymond megtakarítottunk.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az 1. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2013.(II.1.) KT. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
köznevelési intézmények állami fenntartásával és működtetésével 
összefüggő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő (7/2013.(I.14.) Kt. határozat mellékletét képező) 
vagyonkezelési szerződés 26-27. pontját módosítja.  A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 
mellékletét képező módosított vagyonkezelési szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Rogán László polgármester felolvassa a 2. sz. határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, 2 nem, 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
24/2013.(II.1.) KT. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
köznevelési intézmények állami fenntartásával és működtetésével 
összefüggő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő vagyonkezelési szerződés teljesítése érdekében a két 
általános iskolában szükséges közművek leválasztásával és a 
fogyasztás mérhetővé tételével kapcsolatban felmerülő 
költségeket az alábbiak szerint határozza meg. 
A) Szentistvántelepi Ált. Iskola tekintetében:  
a)Villany almérősítésének költségei:       112.869 Ft 
ba)Fűtés és víz leválasztása külön rendszer megépítésével:  
            788.882 Ft 
B) Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
a)  Villany almérősítésének költségei:       114.187 Ft 
b) Fűtés leválasztása külön rendszer megépítésével:708.969 Ft 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti 
költségeket a 2013. évi önkormányzati költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
8. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási 

hozzájárulási ügyekben polgármesterre átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 
7/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat az állatok tartásáról, a közterületek 
rendjéről szóló rendeletekben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben 
a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester jár el. Az 
előterjesztés tartalmazza a 2012. évben kiadott engedélyek számát, az abból 
származó bevételt, valamint az állattartási ügyek számát. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

25/2013.(II.1.) KT. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete állattartási, 
közterület foglalási, behajtási hozzájárulási ügyekben a 
polgármesterre átruházott hatáskörben 2012. évben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
9. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 

2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (BMSE, 
BSC, BTK, BUTEC, Vidra SE, Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika 
TC) 
8/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A 2012. évben önkormányzati támogatásban részesült 
budakalászi sportegyesületek 2012. évi beszámolóit tartalmazza a napirend. A 
sportegyesületek közül a Bk. Testedző Klub és az Óbuda-Kalász RgTc 
hiányosan illetve még nem nyújtotta be beszámolóját. A beszámolót benyújtó 
sportegyesületek beszámolóit az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Major Ede: A Bizottság megtárgyalta a beszámolókat. Akik nem adták le a 
beszámolót, gondolom a támogatások elosztásánál érezni fogják. Gratulálok a 
sportvezetőknek. További sikert kívánunk.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az 1. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2013.(II.1.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Munkás Sport Egyesület (BMSE) labdarúgó és 
kézilabda szakosztály 2012. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2013.(II.1.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Sport Club (BSC), kézilabda, sakk és karate 
szakosztályok 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2013.(II.1.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Testedző Klub (BTK), kézilabda sportegyesület 
2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2013.(II.1.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Tenisz Club (BUTEC) sportegyesület 2012. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2013.(II.1.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIDRA 
Sportegyesület (Vidra SE) 2012. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 
 



16 / 20 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
10. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. évi 

átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
15/2013.(I.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A bizottsági hatáskörben 2012. évben hozott döntések 
ismertetését tartalmazza a napirend, amelyek az intézmények 
alapdokumentumainak, éves munkatervek, tantárgyfelosztások jóváhagyására, 
éves-évközi nyitva és zárva tartásának engedélyezésére, a beiratkozás 
rendjének meghatározására, a médium beszámolójának elfogadására 
vonatkoznak. 
 
Rogán László felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2013.(II.1.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. évben átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László: Kollégáim jelezték, hogy a BTK nem megfelelő beszámolót 
nyújtott be, ezért annak elfogadását nem támogatta a bizottság. Kérem, 
szavazzunk a határozat visszavonásáról.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2013.(II.1.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
visszavonja a 28/2013.(II.1.) számú – a BTK 2012. évi szakmai 
és pénzügyi beszámoló elfogadásáról szóló – határozatát. 
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11. Javaslat a 2012. december hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 
elfogadására 
10/2013.(I.31.) 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.  
 
Kérdés hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2013.(II.1.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
december hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rogán László: A nyilvános ülés végére értünk. Kérem képviselő-társaimat, 
hogy napirenden kívüli hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
 

Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter: Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban többen 
panaszkodtak, de a polgármesteri beszámolóban már elhangzott a válasz. 
Kátyúzás – komoly kátyúk vannak a városban, sürgősen javítani kell.  
Épült egy szép kis park a postával szemben. Ott volt egy térkép, ami átkerült 
az út túloldalára. Nem tartom szerencsésnek, mert úgy gondolom, hogy akik 
Pestről jönnek, azokat kellene tájékoztatni. 
 
Rogán László: Sajnos a térkép mögötti részt többen illemhelynek használták, 
ezért tettük el onnan. Sajnos jobb helyet nem találtunk.  
 
Krunity Péter: Magyar utcai összefolyó rács – csattog. Éjszaka visszhangzik. 
Többen panaszkodtak emiatt. 
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Rogán László: Meg fogjuk nézni, hogyan lehet megoldani. 
 
Nógrádi Zoltán: Nem volt lehetőségem, hogy elköszönjek az 
intézményvezetőktől. Decemberben lemondtam az oktatási bizottsági 
tagságomról. Két évig próbáltam győzködni az illetékeseket, hogy valami 
koncepcióváltás jó lenne. 
Én azt gondolom, hogy Budakalászon az oktatás többet érdemel. Köszönöm 
az intézményvezetőknek az együttműködést. 
 
Dr. Hantos István: Szeretném megköszönni a hóeltakarítást.  
Gyorsjavítás a Gerinc utcában – ez sajnos folyamatosan visszatérő probléma. 
Szerencsére kevesen száguldoznak. Ha nem lesz tavasszal valami érdemi 
változás, akkor legalább egy útgyalu jót tenne 
 annak az útszakasznak.  
A csatornával kapcsolatban – nagyon várják fönt. Nagyon sokan vásároltak 
telket, és nem tudják, hogy hogyan lesz ez megoldva.  
Az OKSB-vel kapcsolatban kérdezem, hogy ez koncepció, hogy a 
bizottságban csak olyan emberek legyenek, akik nem értenek hozzá? 
 
Rogán László: Csatornázással kapcsolatban – ha a képviselőtestület elfogadja 
a költségvetést, abban szerepeltetjük a tenderes terveket. 
A hivatalban folyamatosan figyeljük a pályázatokat. Ha meg van a 
költségvetés, akkor tudunk terveztetni, utána pályáztatni, és ha az is meg van, 
akkor tudjuk a kivitelezést megkezdeni. Hogy ez idén tavasszal nem fog 
megtörténni, az biztos.  
 
Németh Antal: Elsőként a hóeltakarítással kapcsolatban – a Gyümölcs 
utcában elkészült a kaptató járhatóvá tétele, viszont oda nem jut el a traktor. 
Tegnap szemtanúja voltam, hogy ott sorba estek el a gyerekek. Javaslom, 
hogy oda valami síkosságmentesítőt tartalmazó ládát helyezzenek ki.  
Berdóból jelezték, hogy több önkormányzatnál biztosítanak az ebek chippel 
történő ellátásához támogatást. Kérdezem, hogy nálunk beépíthető lenne-e 
egy ilyen fajta támogatási rendszer?  
Berdó csatorna – valóban több alkalommal beszéltünk róla. Valóban az 
ottlakók furcsállják, hogy nem igen kapnak információt. Ha lejár az 
előtakarékossági szerződésben foglalt határidő, akkor a kedvezményt 
elveszíti. A pályázat beadása előtt konkretizálni kell a műszaki feltételeket.  
 
Rogán László: Amikor a tervezésre sor kerül, erre mindenképpen vissza kell 
térni.  
Hóeltakarítás – új, univerzális gépet szeretnénk, amivel télen havat lehet 
takarítani, nyáron pedig füvet nyírni. Szintén tervezzük szóróanyag-tároló 
beszerzését.  
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A chippel kapcsolatban szeretném elmondani, Budakalász nem vezetett be 
mindenféle adót. Azok a települések, ahol erre támogatást tudnak adni, ott 
komoly adók vannak.  
 
Tolonics István: Örömmel hallottam polgármester úrtól, hogy személyes 
találkozója lesz Völner úrral.  
Csatlakoznék Krunity képviselőtársamhoz, hogy veszélyesek a Budai úton a 
kártyúk. Tavalyról van egy restanciánk, a 3Pék előtti terület. Most bokáig ér a 
sár.  
Jön az olvadás. A Jókai utcai övárok kérdését meg kell oldani. Azt mielőbb 
rendbe kell tenni, ugyanis az ottani pincék tele vannak vízzel. 
Kalászi megállónál a régi rámpa lebontását kellene szorgalmaznunk.  
 
Rogán László: EU-s pályázatot adott be a BKV az 5-ös HÉV-vonalra. Ez 
magában foglalná az összes megálló felújítását is. 
A költségvetés-tervezetben szerepel az övárok, az út. A 3Péknél szeretnénk, 
ha ők is hozzájárulnának az útépítéshez. Véleményem szerint nem várható el, 
hogy a Város önerőből építse meg az utat.  
 
Major Ede: Meg lettem szólítva Hantos úr által.  
Törvényi előírás, hogy egyel több képviselőnek kell lenni a bizottságban. Így 
kértem fel Németh Antal urat.  
 
Máté István: Pozitívumként szeretném elkönyvelni, hogy viszonylag gyorsan 
sikerült átállni a szemétszállítás tekintetében. Visszakerült a szelektív 
hulladékgyűjtés is.   
A lakók – sokkal beszéltem – önként is vállalják az utak szórását.  
Javaslom a lakótársaknak, hogy a problémáikkal keressék fel képviselőjüket, 
lehet, hogy az ilyen jellegű problémák megoldása hamarabb sikerülne.   
 
Rogán László: Ma végigjártam a gát területét. Szinte járhatatlanok azok a kis 
utcák. Kérni fogom a képviselőtársakat, hogy támogassák a költségvetés ezen 
részeit is.  
 
Kaltner Károly: 2013-ban lejár a csatorna pályázat beadási határideje. 
elkészült a vízjogi engedélyes terv. Egy újabb rendelet szerint kell a kiviteli 
terv is. Idén májusban be kell adnunk a pályázatot, ugyanis lejár a határidő.  
Kutyákkal kapcsolatban – én is utána néztem, hogy mások hogy oldják meg. 
az állam ezt 3500 Ft-ban határozta meg. Arra tehetünk kísérletet, hogy 
keressünk egy állatorvost, állapodjunk meg vele, hogy ennyiért csinálja meg a 
chipezést.  
Horgászok – nem teljesen az jött vissza, mint amit kértem. Én azt szerettem 
volna, hogy a 14 év alatti gyerekek ingyen pecázhassanak.  
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Én köszönöm a 2012. évi bizottsági munkát mind a képviselőknek, mind a 
külsős bizottsági tagoknak.  
 
Ercsényi Tiborné: Csatornával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az 
önrész két részből fog összeállni. A lakosság előtakarékossága, valamint az 
önkormányzat költségvetésében is szerepel a Közműüzemeltető 
rendszerhasználati díjából.  
Néhány hét türelmet kérünk a Berdóban élőktől, és akkor megkezdődik a 
részletes tájékoztatás.  
Szentistvántelepi utcákban február 13-tól szerdánként viszik majd a szemetet.  
Rendőrörsünk meg van, a rendőrök már költözködnek a Szentistvántelepi 
HÉV megálló épületébe. 
 
Balogh Csaba: Szemétszállítás – nem tudják az emberek, hogy mi lesz velük, 
ha nem sikerült máig megkötniük a szerződést.  
Hogy lehetne megoldani, hogy aki nehezen mozdul, az AVE képviselői 
felkeressék őket otthonukban szerződéskötés céljából.  
 
Rogán László: A Hivatalban biztosítottunk helyiséget a szerződéskötésre. Az 
AVE dolgozói már nem jönnek, de gyűjtjük a Hivatalban, az Idősek 
klubjában is a kitöltött szerződéseket.  
 
Több nyilvános napirend és hozzászólás nem volt. Rogán László 
polgármester a nyilvános ülést 17.55-kor berekeszti. A Képviselő-testület 
zárt ülésen folytatja munkáját.  
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