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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 6/2013 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. február 22-én, (pénteken) 8:00 órakor 

 megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

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 
Tolonics István képviselő 
 
Meghívottak: 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit irodavezető 
Orosz György irodavezető 
Balsai Judit osztályvezető 
Villám Zsuzsanna közoktatási referens 
Benkó Attila intézményvezető 
Szita László könyvvizsgáló 
 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes  
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Javasolt napirend: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésére  

23/2013.(II.22.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

2. Javaslat nyilatkozat megtételére a székely zászló kitűzéséről 
24/2013.(II.22.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Ercsényi Tiborné alpolgármester 

3. Javaslat adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatalára 
 32/2013.(II.22.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 10 fővel határozatképes. A mai 
meghívóban 3 napirendi pont szerepel. Amennyiben nincs észrevétel, kérem, 
szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. 
 
A Képviselőtestület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javasolt 
napirendet.  
 
 
Napirend megtárgyalása 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésére  

23/2013.(II.22.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László kérésére Balsai Judit röviden ismerteti az előzményeket, 
valamint a bizottsági állásfoglalásokat. 
 

Ercsényi Tiborné megérkezett. A jelenlévő képviselők száma 11 fő. 
 
Rogán László: A költségvetés összeállítása során igen sokszor átnéztük a 
sorokat. Én egy értékes költségvetésnek gondolom, ami elkészült. Továbbra 
is tartalmaz olyan sorokat, melyek az emberek életét egy picit könnyebbé 
teheti. Nagy vívmánynak tekintem, hogy pl. az intézmények cafetériája 
megmaradt. Bízom abban, hogy az állam adósságátvállalásával egy kicsit 
könnyebb helyzetbe kerülünk.  
 
Kaltner Károly: Én is azt gondolom, hogy ez egy tartható és takarékos 
költségvetés. Igen komoly forráselvonást eredményezett a járások elvonása 
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és a közoktatási törvény előírásai. Örülök, hogy a helyi adókhoz mértékéhez 
nem kellett hozzányúlnunk. Az adósságkonszolidáció igen kedvező, bár 
Budakalász hitelállománya nagyon csekély. 
A beruházások tekintetében a fő hangsúlyt az orvosi rendelő befejezésére 
tettük, és környékének rendbetételére. Ezt követi a Berdó csatornázásának 
kérdése.  
Véleményem szerint egy elfogadható, támogatandó költségvetést 
terjesztettünk a képviselőtestület elé.  
 
Tolonics István: Megköszönöm a pénzügyi csoport – különösen Balsai Judit 
– munkáját. Bízom abban, hogy a zárszámadáskor még találunk egy kis 
pénzt, és néhány támogatást meg tudunk emelni.  
 
Nógárdi Zoltán: Két észrevételem van. A pályázati keretek tervezett 
megszüntetését problémásnak látom. 
A másik az iskolák átadása kapcsán megtakarítható 20 mFt-ról. Én tudom, 
hogy a polgármester úr kezdeményezte a fenntartó felé a 3-3 első osztály 
indítását, de ennek ellenére lehet, hogy a zsebünkbe kell nyúlni.  
Van egy-két olyan nagy tétel, amiket én nem tudtam kibontani. Van néhány 
olyan tétel, ahol párszázezer forintról vitatkozunk, ugyanakkor módosító 
indítványként bekerült 10 mFt-os tétel is.  
 
Rogán László: A választ e-mailben tegnap elküldtük. 
 
Nógrádi Zoltán: Elnézést, azt még nem tudtam megnézni. A módosító 
indítványok részletes vitájánál majd még megbeszéljük. 
 
Rogán László: A 10 mFt-os módosítás úgy merült fel, hogy az orvosi 
rendelő környékét mindenképpen rendbe kell tenni. Úgy gondoltuk, hogy 
kicsit tágabb körben rendbe tesszük a Klisovác utcát és a Kőbányai út elejét.  
 
Dr. Hantos István: Véleményem szerint ez a költségvetés nincs kifeszítve, 
van benne némi mozgástér. Több százmillióval kisebb a költségvetés, mint a 
tavalyi, bár sok feladatot elvittek. 
Mivel évközben lejárnak szerződések, gondolkodjunk azon, hogy az ott 
felszabaduló összegeket hogyan tudjuk hasznosan elkölteni.  
Számomra nagyon fájó a 18 mFt-os összeg, melyet a tájékoztatásra fordítunk. 
Luxusnak tartom, hogy legyen honlap, tévé és újság. Azt gondolom, hogy 
ebből az összegből lehet elvenni, és pl. útépítésre fordítani, ami lényegesen 
javítaná a budakalásziak komfortját. Kérem, hogy erről ismét beszéljünk, és 
akik a bizottságban leszavazták, gondolják meg.  
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Rogán László: Az SZMSZ-ünk szerint a módosító indítványokat csütörtök 
délig lehetett benyújtani – ahogy azt Nógrádi képviselőtársunk meg is tette. 
Ami Te említettél, arról a bizottság már szavazott.  
Júliustól a honlap és internet kezelését a hivatal munkatársai fogják ellátni, 
tehát ez egy bizonyos csökkenést eredményes. A lakosság tájékoztatása – 
véleményem szerint – nagyon fontos. 
 
Németh Antal: Részemről úgy értékelem ezt a költségvetést, hogy a törvényi 
előírások szerinti megszorítások ellenére csak köszönetünket fejezhetjük ki a 
pénzügyi csoportnak és Balsai Juditnak.  
A bizottsági üléseken tételesen végig mentünk valamennyi soron, a felmerült 
kérdésekre elfogadható választ kaptunk. Évközben nem fogunk tudni 
jelentősebb módosításokat végrehajtani.  
Véleményem szerint támogatható, elfogadható költségvetés került elénk, és 
én a magam részéről el fogom fogadni.  
 
Rogán László: Szeretném, ha senkiben nem lenne semmilyen hiányérzet. 
Kérem Villám Zsuzsanna kolléganőmet, hogy tájékoztassa Nógrádi képviselő 
urat a Művelődési Házzal kapcsolatos megnövekedett feladatokról. 
 
Villám Zsuzsanna röviden ismerteti a körülményeket.  
 
Rogán László: Elsőként a bizottsági ülésen elfogadott módosító 
indítványokról szavazunk. Az általam javasolt +10 mFt-ról az orvosi rendelő 
környékének rendbetételéről. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klisovác 
utca tereprendezésre biztosított összeget (megjelenése a 
rendelettervezetben: 13. melléklet 3. pont – önként vállalt 
feladat) 10 000 E Ft-tal megemeli az értékpapír értékesítés 
terhére (megjelenése a rendelettervezetben: 8. melléklet 10. pont 
– önként vállalt feladat). 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Rogán László: Most az OKSB javaslatáról kellene szavazni, ugyani s 
időközben érkezett Sárosi úrtól egy kérelem, hogy az eredeti költségvetésben 
szerepelő összegek ne változzanak meg. A bizottsági ülésen ezt még nem 
tudtuk, ezért hoztunk egy módosító javaslatot.  
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Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy az eredetit tegyük a 
költségvetésbe, hogy 3 mFt legyen. 
 
Nógrádi Zoltán: Az eljárás-rendet furcsának tartom. A civil szervezetek 
támogatását jelentősen megkurtítjuk. Ha ők is írtak volna egy levelet, hogy 
mire kell nekik a pénz, akkor azonnal visszatesszük. A bizottság által 
támogatott döntést egy levél hatására megváltoztatunk, ezt nem tartom 
korrektnek a többi csapattal szemben. 
 
Rogán László: Plusz információhoz jutottunk. Nem változna meg a 
főösszeg, mert alapvetően ez volt betervezve.  
 
Kaltner Károly: Az én fiam is ott focizik. Valóban jött egy kiegészítés. Én 
is utánajártam. Ha ezt most megkurtítjuk, akkor olyan helyzetbe hozzuk a 
BMSE-t, hogy két nap múlva itt lesznek, mert nem fognak tudni működni. 
Most fölösleges csökkenteni ezt az összeget.  
 
Máté István: Azért nem szabad megkurtítani, mert egy önkormányzati 
tulajdonú sportklubról beszélünk, ahol fenntartási kötelezettséget vállaltunk.  
Ez a 3 mFt teljes egészében a rezsiköltséget tartalmazza.  
 
Krunity Péter: Én a Nógrádi úrral értek egyet. Több éve probléma az 
elszámolásuk. Meg kellene nézni, hogy mitől ilyen nagy ez a rezsiköltség. Ő 
is egy civil szervezet, és véleményem szerint a többinek is van olyan 
jelentősége, mint a BMSE-nek. Szerintem nyugodtan le lehet csökkenteni. 
 
Orosz György: A BMSE támogatásánál figyelembe kell venni, hogy 
önkormányzati tulajdonú területen folytatja a tevékenységét, és a 
rezsiköltségre kapja a támogatást. Ha nem adjuk meg a támogatást, nem fogja 
tudni kifizetni a rezsit.  
 
Major Ede: OKSB támogatta ezt az indítványt, hogy csökkentsük a BMSE 
támogatását, de revidiálni kell az álláspontunkat. Orosz úr által elmondottak 
alapján javaslom, hogy maradjon meg az eredeti elképzelés. 
 
Nógrádi Zoltán: Nem azt mondom, hogy vegyünk el pénzt a BMSE-től. Ha 
5 mFt van a sportra, nem szerencsés, hogy abból 4,4 mFt-ot egy kap. Én azt 
mondom, hogy próbáljuk meg ez igazságosan elosztani. Mert lehet, hogy ez a 
BMSE-nek hiányozni fog, de lehet, hogy a többinek a léte függ ettől az 
összegtől. Adjunk a BMSE-nek, de ne a többiek kárára.  
 

Szita László könyvvizsgáló8.45 órakor megérkezett.  
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Rogán László: Kérem, hogy először szavazzunk az OKSB módosító 
indítványáról.  

 
38/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2 igen, 7 
nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozati 
javaslatot elvetette:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelettervezet 10. melléklet 10. sor BMSE 
támogatását (önként vállalt feladat) 500 E Ft-tal csökkenti 
melyet a Polgárőrség támogatására fordít, ami a rendelettervezet 
új 17. sorában jelenik meg (önként vállalt feladat), s ezzel 
egyidejűleg a régi 17-21. sorok számozása megváltozik. 

 
Rogán László: Kérem, hogy az OKSB a 2. módosító indítványáról 
szavazzunk. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelettervezet 8. melléklet 21. sor Önkormányzat 
dologi kiadások-önként vállalt feladat jogcímet összesen 230 E 
Ft-tal csökkenti (a közoktatási szakértői díjakat 100 E Ft-tal, a 
Magiszternet program előfizetést 130 E Ft-tal), ezt az összeget a 
rendelettervezet 2. melléklet 21. sor Nyitnikék Óvoda dologi 
kiadások – önként vállat feladatok sorára csoportosítja át. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Kérem, most szavazzunk arról, amit a bizottság elvetett. 
 
Szavazás: 6 igen, 4 nem, 1 tartózkodás 
 
Rogán László polgármester úr jelzi, hogy technikai probléma merült fel a 
szavazáskor, rossz gombot nyomott meg. Kéri, hogy újra szavazzon a testület.  
 

40/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen, 5 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati 
javaslatot elvetette: 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 602000 
Televíziós műsorszolgáltatás szakfeladat 12 000 E Ft-os 
keretéből átcsoportosít 4 000 E Ft-ot az 522110 Közutak, hidak, 
alagutak karbantartása szakfeladatra, mely a Felsővár utca 
javításának és biztonságtechnikai szalagkorlát létesítésének 
fedezetére szolgál. Jelen javaslat a költségvetés kiemelt 
előirányzatait nem érinti, a költségvetési rendeletben nem jelenik 
meg, csak az önkormányzat költségvetési szervhez nem rendelt 
dologi kiadásain belüli átcsoportosítással jár. 

 
Rogán László: Kérem, térjünk rá Nógrádi képviselő úr módosító 
indítványaira. Aki egyetért Nógrádi képviselő úr 1. sz. határozati 
javaslatával, kérem, szavazzon. 
 

41/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen, 5 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati 
javaslatot elvetette: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelettervezet 10. melléklet 10. sor BMSE 
támogatását (önként vállalt feladat) 400 E Ft-tal csökkenti 
melyet a Sportpályázatra fordít, ami a rendelettervezet új 18. 
sorában jelenik meg (önként vállalt feladat), s ezzel egyidejűleg 
a régi 18-21. sorok számozása megváltozik. 

 
Nógrádi Zoltán az ülésen elhangzottak alapján a 2. sz. határozati javaslatát 
visszavonta.  
 
Rogán László: Aki egyetért Nógrádi képviselő úr 3. sz. határozati 
javaslatával, kérem, szavazzon. 
 

42/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen, 5 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati 
javaslatot elvetette: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelettervezet 8. melléklet 21. sor Önkormányzat 
dologi kiadások-önként vállalt feladat jogcímet 2 000 E Ft-tal 
csökkenti (a televíziós műsorszolgáltatás kiadásait), ezzel az 
összeggel a rendelettervezet 11. melléklet 1. sor Polgármester 
rendelkezési keretét– önként vállalt feladatot – emeli meg. 
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Rogán László: Aki egyetért Nógrádi képviselő úr 4. sz. határozati 
javaslatával, kérem, szavazzon. 
 

43/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen, 5 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati 
javaslatot elvetette: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelettervezet 8. melléklet 21. sor Önkormányzat 
dologi kiadások-önként vállalt feladat jogcímet 1 000 E Ft-tal 
csökkenti (az újságkiadás szakfeladatot), ezt az összeget Civil 
pályázatra fordítja, ami a rendelettervezet új 20. sorában jelenik 
meg (önként vállalt feladat), s ezzel egyidejűleg a sorok 
számozása megváltozik. 

 

Rogán László: Aki egyetért Nógrádi képviselő úr 5. sz. határozati 
javaslatával, kérem, szavazzon. 
 

44/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen, 6 
nem szavazattal az alábbi határozati javaslatot elvetette: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelettervezet 10. melléklet 10. sor BMSE 
támogatását (önként vállalt feladat) 500 E Ft-tal csökkenti 
melyet Civil pályázatra fordít, ami a rendelettervezet új 20. 
sorában jelenik meg (önként vállalt feladat), s ezzel egyidejűleg 
a sorok számozása megváltozik. 

 
Rogán László: A költségvetés végszavazása előtt kérem, hallgassuk meg 
Szita László könyvvizsgáló urat.  
 
Szita László könyvvizsgáló: Tisztelt Képviselő-testület! Elvégeztük 
Budakalász Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-
tervezetének vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat 
polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A könyvvizsgálat feladata a jogszabályi előírások betartásának, az adatok 
valódiságának ellenőrzése és a pénzügyi helyzet értékelése különös 
tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra.  
A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó 
adatállomány összetételét és az adatok valódiságát áttekintettük. A 
rendelettervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból 
nem vizsgáltuk, mivel az nem képezi a könyvvizsgálat feladatát.  
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A 2013. évi költségvetés tervezését alapvetően befolyásolta a 
feladatfinanszírozás bevezetése, az önkormányzatok adósságkonszolidációja, 
az oktatási intézmények átadása a Magyar Államnak, a járási rendszer 
kialakítása, a pénzügyi szabályozás módosítása.  
A feladatfinanszírozás során az általános működéshez és ágazati feladatokhoz 
kapcsolódó támogatásokra a felhasználási kötöttség nem vonatkozik, másra 
nm használhatók fel, amelyről a beszámoló készítésekor el kell számolni.  
A költségvetési koncepciót a Képviselő-testület 2012. évben elfogadta. A 
koncepció a rendelettervezetbe beépült. A polgármester a rendelet-tervezetet 
az előírt határidőben terjesztette a Képviselő-testület elé. A vizsgálat során 
megállapítottuk, hogy a rendelettervezet az előbbi jogszabályi előírásoknak 
megfelel.  
A pénzügyi helyzet értékelését és elemzését részletesen tartalmazza az 
általunk leadott könyvvizsgálói jelentés.  
Véleményünk szerint Budakalász Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi 
követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, 
amely a bevételi és a kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. 
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra 
alkalmas.  
 
Rogán László: Tekintve, hogy a módosító indítványokról már szavaztunk, 
kérem, szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról. 
 
Rogán László felolvassa az 1. sz. határozati javaslatot:  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30) Kormányrendelet 2. § (1) 
bekezdése szerinti saját bevételét a 2013. évben 770 611 E Ft-
ban, a 2014. évben 720 611 E Ft-ban, a 2015. évben 720 611 E 
Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2013. évben 49 550 
E Ft-ban, a 2014. évben 34 034 E Ft-ban, a 2015. évben 42 040 E 
Ft-ban határozza meg azzal, hogy a tervezett fizetési 
kötelezettségek tartalmazzák a 2013. évben tervezett hitelfelvétel 
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kiadásait is. E határozattal egyidejűleg az 59./2012. (III.5) Kt. 
határozatát visszavonja. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

Rogán László polgármester felolvassa a 2. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 
a 339/2012 (XII.20.) Kt. határozatát és helyette az alábbi 
határozatot hozza: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2013. január 1. napjától 1 fő létszámot biztosít a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya részére, 2013. január 1 
napjától 1 fő létszámot biztosít a Polgármesteri Hivatal Adóügyi 
munkaterületére, 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 költségvetésben biztosítsa.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rogán László: Kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2013.(II.26) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
9/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletét. 

 
2. Javaslat nyilatkozat megtételére a székely zászló kitűzéséről 

24/2013.(II.22.) sz. előterjesztés 
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Rogán László polgármester kérésére Ercsényi Tiborné alpolgármester 
ismerteti az előzményeket. Kéri az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
elfogadását. 
 

A szavazógép nem működik. A Képviselő-testület kézzel szavaz. 
 
Budakalász város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2013.(II.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
szándéknyilatkozatot teszi:  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
szolidaritást vállal valamennyi erdélyi magyarral és székelyföldi 
polgármesterrel a magyar szimbólumok szabad használatáért 
folytatott küzdelmükben és az összetartozás jeleként határozatlan 
időre kitűzi a Budakalászi Városháza épületére a székely 
lobogót. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

3. Javaslat adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatalára 
32/2013.(II.22.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalását. 
Kéri a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
 
Budakalász város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2013.(II.22.) Kt. határozat 
1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési 
törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel 
az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását 
igénybe kívánja venni. 

2. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan 
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 
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adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, 
teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a 
Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

4. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b)  az átvállalással érintett adósság részét képező, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési 
törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott 
értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek 
tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá 
alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg.  

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron 
következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 28. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a 
rendkívüli ülést 9.00 órakor berekeszti. 
 

K.M.F. 
 

 
Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


