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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. március 28-án, (csütörtökön) 16:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános testületi 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 aljegyző 
Dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Hegyvári János osztályvezető 
Villám Zsuzsanna referens 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat önkormányzati rendészet létrehozatalára 

50/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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2. Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására 
47/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervének elfogadására 
54/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a Polgárőrség 2012. évi beszámolójának elfogadására 
49/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat a 2013. február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására  
53/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
6. Javaslat média pályázat kiírására 

51/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a városi díjak adományozását segítő előkészítő bizottság 
megválasztására 
52/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság, Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat a Szentendrei Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolójának 
elfogadására 
48/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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Rogán László köszönti a megjelenteket. Az rendes testületi ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szentendrei Rendőrkapitány a pénzügyi 
bizottsági ülésen jelezte, hogy a beszámoló nyilvános ülésen tárgyalható. 
Javaslom – tekintettel a rendőrség megjelent képviselőjére – ezt a napirendet 
tárgyalja elsőként a testület.  
 
Dr. Hantos István: Kérem, hogy a média tárgyalását zárt ülésről tegyük 
nyilvánosra. Budakalász lakosságának joga van tudni, hogy mire és hogyan 
költjük el a pénzüket. 
 
Dr. Molnár Éva: A pályázat kiírására vonatkozó előterjesztés két határozati 
javaslatot tartalmaz. A pályázat kiírása tárgyalható nyilvános ülésen. A 
munkacsoport tagjainak megválasztása csak akkor, ha az érintettek 
hozzájárulnak.  
 
Dr. Molnár Éva megkérdezi a munkacsoport tagjainak javasolt személyeket, 
hogy hozzájárulnak-e a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
  

Ercsényi Tiborné, dr. Krepárt Tamás, Kaltner Károly, Major Ede és 
Tolonics István hozzájárult a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 

 
Dr. Molnár Éva: Nincs akadálya a nyílt ülésen történő tárgyalásnak.  
 
Rogán László: Ezek szerint 1 zárt napirendünk lesz, a többi napirendet 
nyilvános ülésen tárgyaljuk. Kérem, hogy erről szavazzunk. 
 
A Képviselőtestület mind a nyilvános ülés, mind a zárt ülés napirendjét 11 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
Rogán László: Mielőtt elkezdenénk a napirendek tárgyalását, szeretnék 
beszámolni a közelmúlt fontosabb eseményeiről. 
- március 8-án a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezetének vezetője 

járt az önkormányzatnál, akivel a nappali melegedő jövőbeni sorsáról 
tárgyaltunk. 

- március 11-én Ócsára mentünk alpolgármester társaimmal, mert szerettük 
volna élőben látni a térburkolókat, amik az egészségházhoz lesznek 
beépítve 

- március 11-én Juhász Attila tűzoltóparancsnok járt nálam 
- március 13-án polgármesteri értekezleten vettem rész, ahol Kovács László 

kapitány úr adott tájékoztatást 
- március 14-én a Telepi Suliban vettünk részt a március 15-i ünnepségen 
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- március 15-én megtartottuk a városi ünnepséget, Fónagy János államtitkár 
úr is jelen volt 

- március 17-én Böjte Csaba tartott előadást itt a Faluházban 
- március 21-én József atya járt nálunk, amikor is a közös ügyeinkről 

beszélgettünk 
- március 26-án az OBI képviselői jártak nálam, mihamarabb szeretnének 

megnyitni. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy munkaerőt keresnek. 
- Ma járt nálunk a Főber vezérigazgatója, a peres ügyeinkről tárgyaltunk 
- március 22-25 között Kahlban jártunk, ahol a magyar-estet bonyolítottuk 

le. részletes beszámoló a Hírmondóban lesz. 
- Sajnos az időjárás teljesen felborította a tavaszra tervezett munkák 

elvégzését.  
- Folyik a közbeszerzések előkészítése 
- Kálmán József atya jelezte, hogy a keresztek restaurálása befejeződött. Ha 

az időjárás engedi, a helyükre kerülnek.  
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyilvános: 

 
1. Javaslat a Szentendrei Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolójának 

elfogadására 
48/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
Ott a Kapitány Úr kimerítő válaszokat adott a felmerült kérdésekre. 
Körünkben van Péczeli Csaba közrendvédelmi osztályvezető úr, aki szívesen 
válaszol az Önök által feltett kérdésekre.  
 
Tolonics István: A Táncsics utcával kapcsolatban szeretnék hatékony 
intézkedést kérni a parkolások tekintetében.  
 
Rendőr: Köszönöm a konkrét észrevételt. És itt szeretném elmondani, hogy 
ezt a jövőben is kérjük. Ehhez internetes elérhetőséget is adunk a 
hatékonyabb intézkedés érdekében. 
 
Kaltner Károly röviden tájékoztatja a jelenlévőket a bizottsági ülésen 
elhangzottakról.   
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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69/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentendrei Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolóját 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti 
a 9/2013 (I.14) számú határozatát, amely szerint 2013. február 1. 
napjától 5 év időtartamra, rendőrőrs kialakítása céljából 
haszonbérleti szerződést köt a 1236/17 hrsz-ú ingatlanon (Szent 
István tér) lévő épület vonatkozásában a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a jelen határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
2. Javaslat önkormányzati rendészet létrehozatalára 

50/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Törvényi rendelkezés alapján az önkormányzatok rendészeti 
szervet hozhatnak létre az eddiginél szélesebb intézkedési jogkörrel. A 
rendészeti szerv a városfejlesztési és városrendészeti irodán belül fog 
működni, és a szolgálat alapját a jelenlegi közterület-felügyelet képezi. 
A rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenőrzése, a tevékenységük 
felügyelete, összehangolása miatt együttműködési megállapodást kell kötni a 
rendőrséggel. 
Az előterjesztés két határozati javaslatot és egy rendelet tervezetet tartalmaz. 
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a javaslatot 
egyhangúlag támogatta. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokról, valamint a rendelet-tervezetről. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

71/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
törvény alapján, a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
egységeként 2013. április 1. napjával létrehozza a Budakalászi 
Önkormányzati Rendészetet. 
A Budakalászi Önkormányzati Rendészet a Polgármesteri 
Hivatalon belül a Városfejlesztési és Városrendészeti Iroda (a 
továbbiakban: VVI) szervezeti egysége, állományába a 
Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott közterület-felügyelők 
(és amennyiben a VVI mindenkori vezetője a szükséges 
képesítéssel rendelkezik, a VVI vezetője) tartoznak. A szervezeti 
egység létrehozása, a feladat ellátása többletforrást az 
önkormányzat költségvetéséből nem igényel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

72/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat  Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
törvény alapján a rendészeti szervnél foglalkoztatott személy 
munkáltatójának (Budakalászi Polgármesteri Hivatal) a 
működési területén illetékes megyei rendőr-kapitánysággal – a 
rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenőrzése és 
törvényben meghatározott tevékenységük felügyelete, valamint a 
feladatellátás összehangolása érdekében – írásbeli 
együttműködési megállapodást kell kötnie. A Képviselő-testület 
megismerte a Pest Megyei Rendőr Főkapitánysággal 
megkötendő szerződés tartalmát, és javasolja a jegyzőnek a 
szerződés megismert tartalommal való megkötését. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester, Dr. Molnár Éva jegyző 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

12/2013.(III.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a 12/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
 
3. Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 
módosításának elfogadására 
47/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előterjesztés technikai módosítást tartalmaz. Az 
Államkincstár az intézmény nevében módosítást írt elő, és az intézmény 
felvette a „Dunakanyari” nevet. Célszerű a Társulás nevében is szerepeltetni 
ezt a szót. Törvényi változás miatt módosult a Szentendrei Polgármesteri 
Hivatal neve is. 
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a javaslatot 
egyhangúlag támogatta 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
73/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jelen 
határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási 
Megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervének elfogadására 
54/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Közbeszerzési törvény előírásai szerint az 
Önkormányzatnak minden év március 31-ig összesített tervet kell készítenie 
a várható, előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatásához kötött beszerzéseiről, 
melyet honlapján is közzé kell tennie.  
A közbeszerzési terv „szolgáltatások” körét 3. ponttal egészítem ki : a Berdó 
csatornázás projektmenedzsment közbeszerzéssel. 
Az előterjesztést a PTKB megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását 
egyhangúlag támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
74/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 
2013. évi közbeszerzési tervét. 
 
Határidő: 2013. március 31.  
Felelős:  polgármester 

 
 
 
5. Javaslat a Polgárőrség 2012. évi beszámolójának elfogadására 

49/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A polgárőrség benyújtotta 2012. évi beszámolóját. A 
Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a javaslatot 
egyhangúlag támogatta. 
 
Kaltner Károly: A Polgárőrség vezetője, Halász Jenő kérte, ha valaki kedvet 
érez ehhez a feladathoz, csatlakozzon a Polgárőrséghez.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Polgárőrség 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. Javaslat a 2013. február hónapban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató 
elfogadására  
53/2013.(III.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. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
február hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. Javaslat média pályázat kiírására 

51/2013.(III.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A média feladatokra a Fanny-Film Kft-vel kötött szerződés 
2013. június 30-án lejár, így a feladat-ellátás érdekében újabb pályázat kiírása 
vált szükségessé. Az előterjesztés a pályázati felhívást tartalmazza, amelynek 
tartalmi részében a mai napon néhány korrekcióra került sor. Ez a pályázat 
mellékleteként benyújtandó pénzügyi beszámoló és mérleg időszakára 
vonatkozik. A közbeszerzési tanácsadó tájékoztatása és véleménye alapján a 
média pályázat kiírása nem közbeszerzés köteles. Az OKSB az előterjesztést 
tárgyalta és egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Nógrádi Zoltán: Az illetékes szakbizottságtól elvárható lett volna, hogy 
legalább a tárgyi tévedéseket észrevegye.  
Nem nagyon értem a pontozási rendszer logikáját. Ezt a bizottság nyilván 
meg tudja magyarázni. Azt gondolom, hogy ez nincs kidolgozva.  
 
Rogán László: Ezt a bíráló bizottság fogja pontozni. 
 



10 / 14 
 

Nógrádi Zoltán: Szeretném tudni, hogy hogyan osztja fel a bizottság a 
pontokat. Ha ott helyben fog megszületni a pontozási szempont, azt meg 
fogják támadni.  
 
Rogán László: Nagyon figyeltünk eddig is, és a jövőben is, hogy a 
törvényeknek megfelelően történjenek a beszerzéseink. 
 
Nógrádi Zoltán: A tavalyi bizottsági ülésen is szóvá tettem a hirdetési 
bevételek kérdését. Aggályosnak tartom a budakalászi gyakorlatot, hogy 
kapnak egy megbízási díjat, ezen felül megkapják a hirdetésekért befolyt 
összeget. Itt havonta többszázezer forintról van szó. 

 
Rogán László: Eddig is feltetted ezeket a kérdéseket, mi eddig is 
megválaszoltuk, amiket akkor sem fogadtatok el, és valószínűleg most sem 
fogtok elfogadni.  
 
Dr. Hantos István: Kb. 20 millió forintról van szó. Képtelen ötletnek tartom 
én is, hogy kifizetjük az újságot, tévét, stb, és a hirdetési bevételeket is 
átengedjük. 
A pályázati rendszer elkészítésével kapcsolatban csatlakoznék az előttem 
szólóhoz. Nagyon elnagyoltnak tartom, túl nagy szubjektivitást enged a 
bíráló bizottságnak.  
Ha egy műsorstruktúrát adnánk le, sokkal többen pályázhatnának.  
Van egy pályázatirányítás, ami nagyon egyfelé mutat. Gondolja át az 
előterjesztő, hogy ezt így kell-e folytatni ezt a gyakorlatot. 
 
Rogán László: Három éve egy forinttal nem lett drágább a tájékoztatát. Ha 
nem lesz tájékoztatás, az hiányozni fog. A jó minőségű terméknek ára van. 
Ez Budakalász tekintetében – véleményem szerint – nem magas. 
 
Tolonics István: Én az ad hoc bizottság névsorát szélesíteném.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Egyet nem szeretnék, ha újból elharapódzna az a stílus, 
ami 2006-2010 között volt. 
Hantos úr véleménye szerint itt bárki bárkinek pénzt akar juttatni. Én 
szeretném, ha Hantos úr nevesítené, hogy ki kinek szeretne pénzt juttatni, és 
vállalná kijelentései következményeit.  
 
Németh Antal: A bizottsági ülésen egy olyan helyzet alakult ki, hogy nem 
tudtunk megfelelő információt adni egymásnak arról, hogy a helyi kábeltévé 
értékesítésre került, mennyi az a budakalászi lakos, aki a helyi tévére 
lehetőséget kap. Alpolgármester asszony elmondta, hogy nem tudtak a T-
comtól információt arra kapni, hogy hány embernél lesz az év második 
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felétől a digitális vételi lehetőség. Most az az érdekes helyzet alakult ki, hogy 
nem tudjuk, hogy megfelelő módon jut el a lakossághoz a televízió. Ez egy 
nagyon fontos kérdés. Kérem, hogy a tárgyalásoknál figyeljünk oda erre. 
Amikor a digitális átállás megtörténik, tisztázni kellene, hogy az analóg vételi 
lehetőséget biztosító média hogy kerül be a kábeltévébe.  

 
Rogán László: A legutolsó információk alapján 1000 háztartás, ahol az 
analóg szolgáltatás elérhető. Sokan nem tudják, hogy rendelkeznének 
elérhetőséggel egy egyszerű csatornaváltással.  
 
Major Ede: Az önkormányzat részéről és a szakmai részről a legjobb 
szakemberek dolgozták ki a pályázati kiírást. Mi örülnénk a legjobban, ha 
legalább két-három pályázó lenne. 
 
Dr. Hantos István: Ha velem akar vitatkozni, akkor arról beszéljen, amit én 
mondtam, és ne arról, amit ő gondol.  
 
Krunity Péter: Nem kapcsolódik a kiíráshoz, de véleményem szerint a T-
Commal lehetne tárgyalni. Én nem csak a szerb csatornára gondolok, hanem 
az összes többire. Sajnos úgy tűnik, hogy teljesen a saját kényük-kedvük 
szerint változtatgatják a csatornákat. 
A médiakiírást meg kell majd nézni. Véleményem szerint a jelenlegi nagyon 
egyoldalú. Keményen tükrözi a jelenlegi testület összetételét. Az ellenzék 
egyáltalán nem jut szóhoz sem az újságban, sem a tévében.  
 
Rogán László: A bíráló bizottságban a bizottsági elnökök vannak és a két 
alpolgármester. Ha úgy érzitek, hogy egyoldalú, ezt mindenképpen jelezni 
kell a tárgyalásokkor. 
 
Ercsényi Tiborné: A Magyar Telekommal kapcsolatos problémát szeretném 
kicsit körüljárni. Annyit tudunk, hogy akinek csak analóg hálózata van, az 
több, mint 500. Levelük szerint lehetőséget biztosítanak a digitális átállás 
után is a helyi csatornáknak.  
Az egyoldalúságról szeretném elmondani, ha jól emlékszem, tavaly júliusban 
szerepeltem a  tévében, és utána februárban.  
Ha Krunity képviselőtársam úgy gondolja, hogy neki nem jutott szó, kérem, 
jelezze a szerkesztőségnek.  
 
Rogán László: Kérdezem Nógrádi és Hantos képviselőtársaimat, kívánnak-e 
a bíráló bizottságban részt venni? 
 

Nógrádi Zoltán és dr. Hantos István nem kívánnak részt venni a bíráló 
bizottságban. 
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Több hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen, 2 nem, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
televízió és az önkormányzati újság szerkesztői és szolgáltatói 
feladatainak ellátására határozott időre – 2013. július 1. – 2014. 
június 30. – szóló pályázatot ír ki. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező „Kalászi Média” pályázati felhívás és 
értékelési szempontokat elfogadja és felkéri a polgármestert a 
pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzé 
tételére (www.budakalasz.hu weboldalon, TV képújságján, 
köztéri hirdetőn, önkormányzati újság), valamint a média 
feladatok együttes ellátásáról szóló pályázati eljárás 
lebonyolítására.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes 
pályázóval határozott idejű – 2013. július 1. - 2014. június 30. – 
szóló szerződést köt. 
 
Határidő: felhívás közzé tétele 2013. április 8., a pályázatok 
elbírálása a Kt. 2013. május 30-i ülésén 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László: Tolonics képviselőtársam jelezte, hogy bárkinek átadja a 
helyét a bíráló bizottságban. 
 
Krunity Péter vállalja a bíráló bizottságban történő munkát.  
 
Rogán László: Aki ezzel a módosítással elfogadja a határozati javaslatot, 
kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2013.(III.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalászi 
Média” feladatok együttes ellátására kiírt pályázat értékelő 
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munkacsoport tagjává Ercsényi Tiborné alpolgármestert, dr. 
Krepárt Tamás alpolgármestert, Kaltner Károly képviselőt - a 
PTKB elnökét, Krunity Péter képviselőt – az NJB elnökét és 
Major Ede képviselőt – az OKSB elnökét választja meg. A 
munkacsoport vezetőjének Ercsényi Tiborné alpolgármestert 
kéri fel. 
A munkacsoport a beérkezett pályázatok értékelése után 
javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a pályázat 
elbírálására.  
  
Határidő: a pályázatok értékelése, a pályázatok benyújtását 
követő egy héten belül 
Felelős: polgármester 

 
 

Rogán László: A nyilvános napirendek végére értünk. Most a napirenden 
kívüli hozzászólások következnek.  
 
Dr. Hantos István: Kátyúzás problémája – való igaz, hogy az időjárás 
közbeszólt, de borzalmas állapotba kerültek azok az utcák, amikről már 
beszéltünk. Járhatatlanná váltak az utcák. Legalább a mély kátyúkat – melyek 
már tengelytöréssel fenyegetnek – tegyük rendbe.  
Köszönet a hótakarításért.  
Áprilisban lesz a falutakarítás. Mi elkezdtük az Omszk parki faültetést. 
Örülnék, ha többen csatlakoznának és folytatnánk. Mi kőrisfákat ültettünk. 
Az a kérés, hogy azt ültessenek.  
 
Krunity Péter: Kátyúzásról nem beszélek. De a Magyar utcát 
megemlíteném, hogy néhány éve lett kész és sajnos meglehetősen tönkre van 
menve.  
Köszönöm Szávai Károlyék munkáját a patak és a töltés rendbetételéért. 
Sajnos alig fog eltelni egy kis idő, és újra úgy fog kinézni. Nem tudom, hogy 
mit lehetne tenni ez ellen. 
Jelen voltam a március 15-ei ünnepségen. Nem tudom, ki írta Fónagy úr 
beszédét, de elmondta, hogy a 2010-ig felhalmozott adósság egy részét 
vállalta át az állam. Ez így nem igaz, mert a 2012-ig felhalmozott adósság 
volt az alap.  
 
Tolonics István: A költségvetésben szerepel a Jókai utcai övárok, de amíg 
azzal nem tudunk semmit csinálni, legalább szivattyúzni kellene, mert a 
pincék tele lesznek vízzel. 
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Máté István: Az én választókörzetemben csak murvát kértek, mert az 
ottlakók elterítik, kitöltik a lyukakat. Én javaslom a település többi részén is, 
hogy így vegyen részt a lakosság az utak helyreállításában.  
 
Rogán László: Mint már említettem, a hótól nem látjuk, hogy hol mekkorák 
a gödrök. Mindenképpen meg kell várni, amíg elolvad a hó.  
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
17.10 órakor berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 

K.M.F. 
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