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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 7/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. február 28-án, (csütörtökön) 16:30 órakor 
 megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 

 
 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 
 

Jelen vannak: 
Rogán László polgármester 
Dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Máté István képviselő 
Németh Antal képviselő 
Tolonics István képviselő 
 
Meghívottak: 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit irodavezető 
Orosz György irodavezető 
Dr. Udvarhelyi István irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes  

 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 

 
1. Javaslat az állattartás szabályozásáról szóló Önkormányzati rendelet 

módosítására  
41/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratnak módosítására 
28/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására  
26/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja intézményvezetői pályázat kiírására 

40/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat „a budakalászi parkok, játszóterek, konténerek (kőedények), 
virágágyak és évelőszegélyek fenntartására” irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítására   
43/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

6. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
29/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7. Beszámoló a temető üzemeltetés körében 2012. évben végzett 
tevékenységről 
36/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

8. Tájékoztató a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei 
Árvácska Állatvédő Egyesületnek 2012 évben nyújtott támogatások 
felhasználásának elszámolásáról 
31/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat a 2013. január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
27/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
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Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

10. Tájékoztató a Budakalász Város Önkormányzat által 2012. évben nyújtott 
pályázati támogatásoknak, a nemzetiségi önkormányzatoknak és a helyi 
egyházközösségeknek, valamint a sportegyesületeknek nyújtott 
támogatások felhasználásának elszámolásáról 
35/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

Zárt: 
 

11. Javaslat bérleti díjtartozás törlésére (zárt ülésen tárgyalható) 
25/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

12. Javaslat a Tavirózsa épületének jogi rendezésére (zárt ülésen tárgyalható) 
34/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat a Budakalász, Szalonka utca 288/102 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
33/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

14. Javaslat temetőüzemeltetésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására (zárt ülésen tárgyalandó) 
37/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

15. Javaslat megbízási szerződés aláírására Budakalász Város Önkormányzat 
és Kuti Csaba egyéni vállalkozó között (zárt ülésen tárgyalható) 
38/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

16. Javaslat a Budakalász, Klisovác utca 3568/5 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
39/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

17. Javaslat a Budakalász, Sekrestyés utca 4121/21 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítésére (zárt ülésen tárgyalható) 
42/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

18. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról (zárt ülésen 
tárgyalandó) 
30/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László köszönti a megjelenteket. A mai ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a testület 8 fővel határozatképes. A mai napra 10 nyilvános és 8 zárt 
napirendi pont került kiküldésre. Amennyiben nincs észrevétel, kérem, 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 8 
egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
Rogán László: Mielőtt megkezdjük az ülést, röviden tájékoztatom Önöket a 
legutóbbi rendes testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.  
- február 6-án dr. Pázmány Annamária igazgató főorvosasszony járt 

Budakalászon, akivel a lehetséges OEP által finanszírozható ellátásokról 
tárgyaltunk. Pl. reumatológia, nőgyógyászat, pszichiátria  

- február 6án jártunk a BM-ben, ahol az adósságátvállalásról tárgyaltunk 
- február 13-án a Gézengúz Glapítvány új vezetője járt nálam 
- február 14-én átvettük a Székely zászlót, melyet kitűztünk a városházára 
- február 18-án dr. Szelid Zsolt járt nálunk, és abban kérte segítségünket, 

hogy a szív- és érrendszeri szűrésen minél többen vegyenek részt.  
- február 24-én a sváb kitelepítésre emlékeztünk 
- február 26-án Dala Nagy Katalin járt nálam, akivel az első osztályok 

indításáról beszéltem. 3-3 első osztályt kellene indítani, de ennek a 
feltételei a Telepi Iskolában nincsenek meg.  

- Dala Nagy Katalin ideiglenes elhelyezési lehetőséget kért a KLIK 
központnak. Én a Budai út 26-ot tudtam felajánlani. Ha elfogadják, akkor 
terjesztem a testület elé. 
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- Ma a BM-ben aláírtuk azt az okiratot, amely azt mutatja, hogy 
Budakalásztól mennyi hitelt vállalnak át. a 40 %-ot sikerült 50 %-ra 
feltornászni. Ez 240 mFt-ot jelent.  

- Budakalász új aljegyzője dr. Papp Judit. Megtörtént a pályázók közül a 
kiválasztás.  

Néhány szót szeretnék szólni a közeljövő tervezett feladatairól: 
- Folyik a kátyúk felmérése.  
- Tavasszal szeretnénk a jelzőtáblákat rendbe tenni. 
- Hamarosan kiírásra kerül az orvosi rendelő környezetének rendbetételére 

és a belső berendezésére vonatkozó pályázati kiírás. 
 
 
Nyilvános: 

 
1. Javaslat az állattartás szabályozásáról szóló Önkormányzati rendelet 

módosítására  
41/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A hatályos jogszabályok szerint az önkormányzatoknak 
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végezni. Az 
ebtulajdonosok önbevallásán alapuló módszerével a város ebállományának a 
jelentős része összeírható. Fentiek alapján készült el az állattartás 
szabályozásáról szóló rendeletmódosítás tervezete. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
rendeletmódosító javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

10/2013.(    ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a 10/2013. (….)  önkormányzati rendeletét az állattartás 
szabályozásáról szóló 30/2012.(X.26.) Önkormányzati rendelete 
módosítására. 

 
 
Nógrádi Zoltán megérkezett. A Képviselőtestület 9 fővel folytatja munkáját. 
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2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratnak módosítására 
28/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 
szükséges az új önkormányzati törvény miatt, amely módosítja a 
Polgármesteri Hivatal elnevezését, a jegyző kinevezésének rendjét. Az 
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal különválása miatt szükséges a 
szakfeladatok módosítása is. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 

szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
49/2013. (III.01.) határozata 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról 
 

1. Az Alapító Okirat I.1. pont az alábbiakra módosul: 
I.1. A költségvetési szerv neve: Budakalászi Polgármesteri 
Hivatal 

2. Az Alapító Okirat III.5. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
III.5. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A 
polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja. A polgármester 
pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevezi ki határozatlan 
időre, nyilvános pályázat alapján a hivatal közigazgatási-
szakmai vezetésére. A jegyző a magasabb beosztású 
közszolgálati tisztviselőnek minősül. A jegyző munkáltatója és 
az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester. 

3. Az Alapító Okirat II.8. Az alaptevékenységhez kapcsolódó 
szakfeladatok pontból törlésre kerülnek az alábbi 
szakfeladatok: 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882202 Közgyógyellátás 

4. Az Alapító Okirat II.8. Az alaptevékenységhez kapcsolódó 
szakfeladatok pontba beillesztésre kerülnek az alábbi 
szakfeladatok: 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására. 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Javaslat megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítására  

26/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Kolónia u. 1. sz. alatti 40 m2 alapterületű önkormányzati 
bérlakás megüresedett, amelynek hasznosításáról – a lakásrendelet szabályai 
értelmében – dönteni kell.  A lakás beköltözhető állapotban van. 
Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot 
egyhangúlag támogatta. 
 
Tolonics István: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Azon az ülésen 
megtárgyalta a lakásigénylők nyilvántartására vonatkozó előterjesztést is, és 
a polgármester úrnak javaslatot tett bérlő kijelölésére. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2013.(II.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Kolónia u. 1. 
I/19. szám alatti 40 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos 
komfortfokozatú önkormányzati bérlakást egyéb lakásigények 
kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja a 
továbbiakban hasznosítani. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérlő kijelölésére és a bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
4. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja intézményvezetői pályázat kiírására 

40/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
 



 8 / 14 
 

Rogán László: Az intézményvezető vezetői megbízása ez év szeptember 1-

jén lejár, ezért pályázat kiírása szükséges. 

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot 
egyhangúlag támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2013.(II.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalászi 
Idősek Klubja (2011 Budakalász, Táncsics u. 19.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak 2013. 
szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31-ig történő ellátására 
nyilvános pályázatot ír ki az ide vonatkozó hatályos 
jogszabályoknak megfelelően. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vezetői pályázatot a 
határozat mellékletét képező tartalommal tegye közzé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

5. Javaslat „a budakalászi parkok, játszóterek, konténerek (kőedények), 
virágágyak és évelőszegélyek fenntartására” irányuló közbeszerzési 
eljárás megindítására   
43/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat és a Madreterra Naturale Kft budakalászi 
parkok, játszóterek, konténerek (kőedények), virágágyak és évelőszegélyek 
fenntartására irányuló szerződése 2013. május 21. napjával lejár, emiatt 
szükséges a feladat ellátására közbeszerzési eljárás megindítása. 
A határozati javaslatot a törvény szövege alapján módosítani javaslom, mely 
szövegszerűen így hangzik: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kbt 
122.§ 7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli, tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást ír ki a budakalászi parkok, játszóterek, konténerek 
(kőedények), virágágyak és évelőszegélyek fenntartására azzal, hogy a 
nyertes ajánlattevővel 1 év időtartamra köt szerződést. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a 
nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt. 
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 Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező „budakalászi parkok, játszóterek, konténerek (kőedények), 
virágágyak és évelőszegélyek fenntartására” irányuló közbeszerzési eljárás 
javasolt műszaki tartalmát elfogadja. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság támogatta. 
 
Krunity Péter: A Kőbányai út végén van egy volt játszótér, mely nem 
szerepel ezen a listán. Amennyiben tényleg balesetveszélyes az a játszótér, 
javaslom, hogy mielőbb szüntessük meg. Ha ott bármi történik, bennünket 
fog terhelni a következménye.  
 
Rogán László: Az a játszótér legalább 30 éve ott van. Ha lebontjuk, akkor az 
a rész teljesen ellátatlanná válik, építenünk kell valamit. Egy új játszótér 
létesítése többmillió forint.  
 
Tolonics István: Semmiképpen nem szabad megszüntetni, mert sokan 
használják. A lehetőségeinkhez képest próbáljuk meg rendben tartani, és egy 
új építéséhez esetleg forrást szerezni. 
 
Máté István: Én megnéztem ezt a játszóteret, a korához képest elég jó 
állapotban van. Oda kisgyermekeket nem visznek, nagyobb gyerekek 
használják. Ha elbontjuk, azt fogják hinni, hogy ellenük irányul a tettünk. 
 
Németh Antal: Annak idején ezt a játszóteret is megnézték a pályázatkor, és 
a problémát a partszakasz jelentette, hogy az olyan költséghányadot 
jelentene, ami nagyon sok. Ezért maradt ki a fejlesztésből. 
 
Rogán László szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2013.(II.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Kbt 122.§ 7) bekezdés a) pontja szerint 
hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást ír ki a 
budakalászi parkok, játszóterek, konténerek (kőedények), 
virágágyak és évelőszegélyek fenntartására azzal, hogy a nyertes 
ajánlattevővel 1 év időtartamra köt szerződést. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
megindítására, a nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt. 
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Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
határozat mellékletét képező „budakalászi parkok, játszóterek, 
konténerek (kőedények), virágágyak és évelőszegélyek 
fenntartására” irányuló közbeszerzési eljárás javasolt műszaki 
tartalmát elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

29/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Képviselő-testület a nyilvános ülésen hozott határozatainak 
végrehajtásáról szól a határozati javaslat. Valamennyi bizottság megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László felolvassa a határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2013.(II.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
november 14-től 2013. január 31-ig terjedő időszak alatt 
nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
7. Beszámoló a temető üzemeltetés körében 2012. évben végzett 

tevékenységről 
36/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László: A 2008. január 30-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés 12. pontjában foglaltak alapján az üzemeltető 2012. évi 
tevékenységéről, az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól 
tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
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Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság és a Népjóléti Bizottság is támogatta. 
Körünkben van Havass Imre ügyvezető igazgató úr. Ha van kérdés, kérem, 
tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2013.(II.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oleandro 2000. Kft. beszámolóját a temető üzemeltetés körében 
2012. évben végzett tevékenységről elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
8. Tájékoztató a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a 

Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnek 2012 évben nyújtott 
támogatások felhasználásának elszámolásáról 
31/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
 

 
Rogán László: A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló 
rendelete alapján döntött a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a 
Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnek támogatásáról. 
Az előterjesztés mellékletei részletesen tartalmazzák az önkormányzati 
támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 



 12 / 14 
 

55/2013.(II.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
évben a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak (2011. 
Budakalász, Ökörszem u. 20, Görcz Ferenc ügyvezető), és a 
Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnek (2000 Szentendre, 
Izbég, Szentlászlói út, Sztakó Jánosné – elnök) nyújtott 
önkormányzati támogatások felhasználásának elszámolásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
9. Javaslat a 2013. január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
27/2013.(II.28.) 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.  
 
Németh Antal: A Pénzügyi Bizottsági ülésen volt egy észrevételünk, hogy 
az intézmények mostanában nem adnak tájékoztatást. Szeretnénk, ha a 
jövőben erről is kapnánk tájékoztatást, figyelik-e a pályázatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2013.(II.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
január hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. Tájékoztató a Budakalász Város Önkormányzat által 2012. évben 

nyújtott pályázati támogatásoknak, a nemzetiségi 
önkormányzatoknak és a helyi egyházközösségeknek, valamint a 
sportegyesületeknek nyújtott támogatások felhasználásának 
elszámolásáról 
35/2013.(II.28.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A Képviselő-testület 2012 májusában döntött a civil, a 
nemzetiségi és a sportcélú pályázatok elbírálásáról, támogatás nyújtásáról.  A 
támogatásban részesülő szervezetek egy kivételével (Óbuda-Kalász RgTc) 
teljesítették elszámolási kötelezettségüket. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. 
 
Nógrádi Zoltán: Az idei költségvetésben is szavaztunk meg az Óbuda-
Kalásznak. Ezt nem befolyásolja, hogy nem adott be elszámolást? 
 
Rogán László: Nem. Amennyiben nincs több kérdés, kérem, szavazzunk az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2013.(II.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
évben nyújtott önkormányzati (civil, nemzetiségi és sport) 
pályázati támogatások felhasználásának elszámolásáról, 
valamint a helyi katolikus egyházközségnek, és a helyi 
sportegyesületeknek nyújtott önkormányzati támogatások 
felhasználásának elszámolásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Hantos István: Többen megkerestek, hogy a Berdóban sok kutya szaladgál 
szabadon. Most kétszer volt példa arra, hogy hazatelefonált, hogy jöjjenek le 
érte, mert nem mert végig menni az utcán. Kérem, hogy a Gyepmesteri 
szolgálattal vegyük fel a kapcsolatot. A chipeztetés miatt valószínű, hogy 
még több utcára tett kutya lesz.  
A Berdóban elfogyott az az anyag, amivel a kátyúkat kitöltjük. Kérjük, hogy 
vitessenek fel. 
 
Krunity Péter: A HÉV megálló melletti rész és a patak melletti részen 
rengeteg a szemét. Sokkal körültekintőbb felügyeletet szeretnék erre a 
területet. Többször jeleztem már, Udvarhelyi úr azt mondta, amikor látom, 



 14 / 14 
 

telefonáljak be. Én nem fogok őrt állni, egyébként is, amikor látom, és 
telefonálnék, mire kijönnek, már nincsenek ott. 
 
Rogán László: Most, hogy elment a hó, a közmunkásaink elkezdték 
takarítani a várost. Egyébként idén a várostakarítást az országos takarítási 
nappal szeretnénk egybekötni.  
 
Krunity Péter: Szemétszállítás – sajnos többen jelezték, hogy nem tartják be 
a szállítási napot. Ezt én is tapasztaltam. Napokig kint van a szemét. Nem 
tudom, mi az oka annak, hogy nem jönnek időben.  
 
Rogán László: Tudunk a problémáról, kolléganőm napi kapcsolatban van a 
szemétszállító céggel. Az útvonaltervvel kínlódnak. Bízom abban, hogy ez 
csak kezdeti nehézség. Az ígért zöldzsák hamarosan eljut a lakossághoz.  
 
Németh Antal: Közeledik március 15-e, vele együtt az égetés lehetősége is. 
A Berdóban vannak, akik nem életvitelszerűen laknak itt, és érdeklődtek, 
hogy van-e változás az égetés rendjében. Én azt a tájékoztatást adtam nekik, 
hogy nincs, változatlanul március 15. és április 15. közötti időszakban lehet 
tüzelni.  
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést 16.25 órakor berekesztette. A Képviselőtestület zárt ülésen folytatja 
munkáját.  
 
 

K.M.F. 
 

 
Rogán László 
polgármester 
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