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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

Szám: 16/2013 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. május 17-én, (pénteken) 8:50 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános 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 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit aljegyző 
Hegyvári János osztályvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat a KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása 

című pályázat elkészítésére beérkezett pályázatírói ajánlattal kapcsolatos 
fedezet kiegészítésére 
84/2013.(V.17.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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2. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár hátsó udvarának helyi 
termelői piac üzemeltetése céljából történő használatba adására 
81/2013.(V.17.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat az „Egészségház berendezés”-re jóváhagyott összegből történő 
átcsoportosításra az „Egészségház kiadható helyiségek kialakítása” keretbe 
83/2013.(V.17.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
4. Javaslat Budakalász, Omszk park 1861/21 hrsz-ú földrészleten található 

Tavirózsa épületének megvásárlására 
82/2013.(V.17.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a Testület 10 fővel határozatképes. Kéri a 
testületet, hogy szavazzon a napirendek elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 10 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat a KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és –tisztítás 

megvalósítása című pályázat elkészítésére beérkezett pályázatírói 
ajánlattal kapcsolatos fedezet kiegészítésére 
84/2013.(V.17.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László röviden ismerteti az előzményeket, valamint a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 3 / 5 
 

 
110/2013.(V.17.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
109/2013.(V.9.) számú határozatban rögzített megbízási díj 
összeget 1.700.000,-+Áfát 1.900.000,-Ft+Áfa összegre módosítja, 
azzal, hogy a 200.000,-Ft+Áfa különbözetet az önkormányzat a 
2013. évi költségvetése Tartalékok – pályázati keret terhére 
biztosítja. A határozat egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
 
2. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár hátsó udvarának 

helyi termelői piac üzemeltetése céljából történő használatba adására 
81/2013.(V.17.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester röviden ismerteti az előzményeket, valamint a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2013.(V.17.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 
Szentendrei út 9. sz. alatt lévő Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár, mint üzemeltető által szervezett helyi termelői piac 
kétheti rendszerességgel, szombatonként 9 és 14 óra közötti 
működtetéséhez, illetve az intézményhez tartozó hátsó udvar 
használatához hozzájárul az alábbi kikötésekkel: 
 Az üzemeltetető felelőssége, hogy a piac működéséhez 

szükséges bejelentési kötelezettségének eleget tegyen, a 
szükséges (közegészségügyi, élelmiszerbiztonsági, munka- és 
tűzvédelmi) hatósági engedélyeket beszerezze és a piac 
működése során a hatályos jogszabályi előírásokat betartsa és 
betartassa. Az engedélyek hiányából adódó mindennemű 
felelősség, különösen az ezzel kapcsolatban kiszabott bírság és 
az okozott kár teljes mértékben az üzemeltetőt terheli. 

 Az üzemeltető köteles a piacon árusító kereskedő nevéről, 
címéről, gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, 
regisztrációs számáról és az általa árusított termékekről napi 
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nyilvántartást vezetni és az ellenőrzést végző hatóság kérésére 
bemutatni. 

 Az üzemeltető köteles a piac területét tisztántartani, valamint a 
piac működtetése során keletkező hulladék – vonatkozó 
jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek megfelelő – 
gyűjtéséről, tárolásáról, illetve folyamatos elszállításáról 
gondoskodni.   

 Az üzemeltető köteles szem előtt tartani, hogy a gyűjtött, 
szedett gomba piacon csak ott árusítható, ahol a 
gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés 
ellenőrzésére a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt 
gombavizsgáló szakellenőr működik. 

 
Határidő:  kiértesítésre azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
 

 
 
3. Javaslat az „Egészségház berendezés”-re jóváhagyott összegből történő 

átcsoportosításra az „Egészségház kiadható helyiségek kialakítása” 
keretbe 
83/2013.(V.17.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester röviden ismerteti az előzményeket, valamint a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2013.(V.17.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete átcsoportosít 
350.000.- Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
9/2013 (II.26.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 4. 
pontjában meghatározott „Egészségház berendezése” keretből az 5. 
pontjában meghatározott „Egészségház kiadandó helyiségeinek 
kialakítása” keretbe. Az átcsoportosítás oka az Egészségház 
területeinek hasznosítása kapcsán felmerült igény, mely egy 
helyiség leválasztását teszi szükségessé hangszigeteléssel 
reumatológia és mentálhigiénia szakrendelés kialakíthatósága 
céljából. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés 
soron következő módosításakor a fenti összegek átcsoportosításáról 
intézkedjen. 
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Felelős:  Rogán László polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést 8:55 órakor berekesztette. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
munkáját.  
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


