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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 17/2013 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. május 30-án, (csütörtökön) 17:05 órakor 
 megtartott rendes nyilvános üléséről  

 
Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
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 aljegyző 
Hegyvári János osztályvezető 
Villám Zsuzsanna referens 
Szita László könyvvizsgáló  
Völgyes József, a Kalász Suli igazgatója 
Németh Rita, a Telepi Suli igazgatóhelyettese 
Kroó József, a BKÜ ügyvezetője 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
Javasolt napirend: 
Nyilvános: 
1.,1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási 
 rendeletének megalkotására 
    2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített 

beszámolójának elfogadására 
85/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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2. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet megalkotására 
89/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  
88/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Kroó József, a BKÜ Kft ügyvezetője 

 
4. Javaslat a Kaláz Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására 

91/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: dr. Udvarhelyi István, a Kaláz Kft ügyvezetője 
 

5. Javaslat Idősek Klubja Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 
határozat visszavonására 
86/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzatnál 2012. évben végzett belső 

ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére 
92/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására 

95/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat az Önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének 

meghosszabbítására  
96/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Az önkormányzat állásfoglalása a budakalászi trafikpályázat eredményéről 

87/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
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Előterjesztő: dr. Hantos István és Nógrádi Zoltán képviselők 
 
10. Javaslat iskolai tantermek kialakítására és annak pénzügyi fedezetének 

biztosítására 
99/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat a 2013. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
99/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
12. Javaslat a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.396/2012/4. számú jogerős ítélete 

alapján fizetési kötelezettség teljesítésére zárt ülésen tárgyalható 
93/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat egyezség megkötésére a Gropius Zrt-vel a 3.P. 20.123/2013/2. 

számú per kapcsán zárt ülésen tárgyalható 
90/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. vonatkozásában személyi 

kérdések eldöntésére zárt ülésen tárgyalható  
97/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat a városi díjak odaítélésére (zárt ülésen tárgyalandó) 

98/2013.(V.30.) sz. előterjesztés  
Tárgyalta: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
16. Javaslat a Kalász Média pályázat elbírálására (zárt ülésen tárgyalandó) 

94/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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17. Javaslat szolgálati lakás értékesítésére (zárt ülésen tárgyalandó) 
100/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, 
hogy Harcsa Lajos kérte, hogy a 9. napirendet tárgyalja elsőként a 
képviselőtestület. 
 
Kaltner Károly: Javaslom, hogy azokat a napirendeket, melyekhez vendégek 
érkeztek, vegyük előre.  
 
Rogán László: Egyetértek. Akkor az 1, 8, 9, 10. napirendeket tárgyaljuk 
elsőként, és utána sorban, ahogy a meghívóban szerepel. 
 
A Képviselő-testület – a fenti módosítással – mind a nyilvános ülés, mind a zárt 
ülés napirendjét 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
Rogán László: SZMSZ-ünk szerint szeretnék beszámolni a közelmúlt fontosabb 
eseményeiről. 
- április 28-án itt a Faluházban a Kamp János Kapelle minősítésén vettünk 

részt. Kiváló minősítést kaptak. 
- május 6-án járt a hivatalban Dala Nagy Katalin, az iskolákról tárgyaltunk 
- május 6-án járt a hivatalban dr. Pázmány Annamária, akivel a leendő 

szakorvosi rendelésekről beszélgettünk 
- köszöntötte az alpolgármester asszony 
- megvettük a traktort 
- május 23-án munkaértekezletet tartottunk a Félúti házban.  
- május 24-én Trendl Ferenc urat köszöntöttük itt a Faluházban.  
- május 24-én szintén itt a Faluházban tartottuk a Szentistvántelepi Iskola 

alapítványi napját – holnap lesz a Kalász Sulié 
- május 25-én a Lupa Egyesület közgyűlésén vettünk részt 
- május 25-26-án volt a Majális  
- május 28-án a védelmi bizottság a Barát patak helyzetéről tárgyalt 
- folynak a munkálatok az orvosi rendelőben, valamint a környezetében 
- befejeződött a József Attila utca virágosítása 
- átadtuk a Pomázi úti óvodában az ovi-foci pályát  
- a milleniumi keréknél is hamarosan megkezdődnek a munkálatok 
 
Napirend megtárgyalása: 
Nyilvános: 
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1.,1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási 
 rendeletének megalkotására 
    2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített 

beszámolójának elfogadására 
85/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Ez a napirendi pont két, egymással szorosan összefüggő 
javaslatot tartalmaz. Az első előterjesztés a zárszámadási rendelet 
megalkotásáról szól. Az előterjesztés mellékletei a teljesítési adatokat a 
költségvetési rendelet táblázataival összhangban és azonos szerkezetben 
tartalmazza. Az önkormányzat könyvvizsgálója a rendelettervezetet 
megvizsgálta és azt elfogadásra javasolta. 
A rendelettervezetet minden bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

14/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat megalkotja a Budakalász Város 
Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 14/2013.(V.31.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
Rogán László: Jogszabályi előírás szerint a jegyző által elkészített 
egyszerűsített beszámolót a költségvetési évet követően négy hónapon belül be 
kell terjeszteni a képviselő-testület elé. Az előterjesztéssel ennek a törvényi 
kötelezettségünknek tettünk eleget. Az önkormányzat könyvvizsgálója a 
beszámolót megvizsgálta és a könyvvizsgálói záradékot megadta. 
Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolóját, (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi 
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jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás) a határozat 1-3. 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
Felkéri a polgármestert az egyszerűsített beszámoló közzétételére, 
és arra, hogy az Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről 
gondoskodjék. 
 
Határidő:  2013. június 30. 
Felelős:  polgármester 
 
 

2. Javaslat az Önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének 
meghosszabbítására  
96/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A zárszámadási rendelet és az egyszerűsített éves beszámoló 
elfogadásával az önkormányzat könyvvizsgálójának megbízatása megszűnik. Az 
előterjesztésben javaslatot tettem további két éves szerződés megkötésére a Szita 
és Társai Kft-vel, amit a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság támogatott. 
 
Németh Antal: A PTKB ülésén kielemeztük ezt a kérdést. Annyiban szeretném 
megerősíteni a határozatot, hogy elvileg nem lenne szükség könyvvizsgálóra, de 
az apparátus segítése érdekében szükségesnek látszik az alkalmazás.  
 
Rogán László felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat gazdálkodásának 2013-2014 évekre vonatkozó 
könyvvizsgálói feladatai ellátására a Szita és Társai Könyvvizsgáló, 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg az ajánlott nettó 98.000,- 
Ft+Áfa/hó vállalási díjért a 2013. gazdasági év vizsgálata 
időszakára, mely a 2014. év vizsgálatánál a hivatalos inflációval 
emelkedik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
könyvvizsgálatra vonatkozó szerződést megkösse. 
 
Határidő:  2013. június 15. 
Felelős: polgármester 
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3. Az önkormányzat állásfoglalása a budakalászi trafikpályázat 

eredményéről 87/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Két képviselő indítványára került napirendre az előterjesztés. Az 
előterjesztés az önkormányzat állásfoglalását fogalmazza meg a 
dohánytermékek forgalmazására kiírt koncessziós pályázat eredménye okán. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatot egy kiegészítéssel támogatta: ..a kormány javaslatával összhangban… 
 
A Polgármester úr ezt követően felolvassa az ajánlólevelet, melyet januárban, a 
pályázat benyújtásához adott. 
 
Dr. Hantos István: Nógrádi képviselőtársammal ketten tettük az előterjesztést. 
Ez a trafikpályázat egy eléggé szerencsétlenül alakuló történet. Azt látjuk, hogy 
az önkormányzatiság egyre jobban sérül – viszik el az adót, iskolát, stb. – és 
most már arról sem dönthet, hogy milyen üzletet kíván támogatni. 
Köszönöm a bizottság tagjainak, hogy egyhangúlag támogatta az 
előterjesztésünket.  
Örömmel hallottam, hogy a Polgármester úr már korábban kiadott egy támogató 
levelet. 
 
Harcsa Lajos: Beadványomban azt kértem, hogy tegyék közzé a helyi és 
országos sajtóban, különös tekintettel, hogy a közelmúltban a helyi sajtó 
egyáltalán nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Kérem Budakalásznak és a 
magyar állampolgároknak a hiteles tájékoztatását.  
 
Rogán László felolvassa a határozati javaslatot, Harcsa Lajos által kért 
módosítással. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete sajnálattal 
veszi tudomásul, hogy több, régóta dohánytermékek értékesítésével 
is foglalkozó budakalászi vállalkozó nem nyert jogosultságot ezen 
termékek forgalmazására a későbbiekben. 
Ennek okán Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-t, hogy – a 
kormány javaslatával összhangban – bővítse ki a nyertesek körét, 
megadva a lehetőséget ezzel a helyi vállalkozók számára, hogy a 
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megélhetésük forrásául eddig végzett tevékenységüket tovább 
folytathassák. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot 
tegye közzé a helyi és országos sajtóban. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Harcsa Lajos megköszöni a testület hozzáállását, további jó munkát kívánva 
távozik az ülésről.  
 
 
4. Javaslat iskolai tantermek kialakítására és annak pénzügyi fedezetének 

biztosítására 
99/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A 2013/2014. tanévre beiratkozott első osztályosok magas 
létszáma és a Szentendrei Tankerület által engedélyezett 3-3 első osztály 
indítása szükségessé teszi mindkét iskola esetében 1-1 új tanterem kialakítását. 
A Szentistvántelepi Iskola tekintetében a határozati javaslatban szereplő 
megoldást támogatta a bizottság. A Kalász Suli esetében módosító indítványként 
a bizottság további vizsgálatot kért annak érdekében, hogy az osztályok 
elhelyezése érdekében pedagógiai és gazdasági szempontok alapján a legjobb 
megoldás kerüljön a Képviselő-testület elé.   
A vizsgálat során az iskolaigazgató által is támogatott újabb lehetőség merült fel 
egy tanterem kialakítására. A földszinti számítógép terem összevonásra kerül az 
emeleti számítógépszobával, s így a földszinti informatika terem lenne tanterem. 
Ez a megoldási javaslat a becslések szerint 940.000 Ft keretösszegből 
megvalósítható. Ezt a javaslatot befogadom és az alábbi határozat elfogadását 
javaslom: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli Általános 
Iskola részére a 2013/2014. tanévben újabb első osztály elhelyezéséhez 
szükséges átalakításokra (két informatika terem összevonása) és a termek 
felújítására 940.000 Ft keretösszeget biztosít, amelynek költségét értékpapír 
értékesítésből fedezi.  
 
Kérem, hogy aki elfogadja ezt a határozati javaslatot, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2013.(V.30.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli 
Általános Iskola részére a 2013/2014. tanévben újabb első osztály 
elhelyezéséhez szükséges átalakításokra (két informatika terem 
összevonása) és a termek felújítására 940.000 Ft keretösszeget 
biztosít, amelynek költségét értékpapír értékesítésből fedezi.  
 
Határidő: 2013. augusztus 21. 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a Szentistvántelepi Iskolára 
vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Általános Iskola részére a 2013/2014. tanévben 
újabb első osztály elhelyezéséhez szükséges átalakítások (igazgatói 
iroda és titkárság tanteremmé való alakítása) és a vezetőség 
átmeneti elhelyezését szükségszerűen biztosító konténer 
felújításához összesen 3.000.000 Ft keretösszeget biztosít, 
amelynek fedezetét értékpapír értékesítésből biztosítja.  
 
Határidő: 2013. augusztus 21. 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 

 
 
5. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelet megalkotására 
89/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Folytatjuk rendeleteink felülvizsgálatát, cél a törvényeknek 
való megfelelés és a jogszerűség biztosítása. Az előterjesztést a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra 
javasolta. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 
15/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül 
helyezéséről szóló 15/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletét. 
 
 

6. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2012. évi 
beszámolójának elfogadására  
88/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Közmű Üzemeltető Kft ügyvezetője beterjesztette a 2012. évi 
beszámolót. Az előterjesztést kiegészítettem azzal, hogy osztalék címen vonjunk 
el a cégtől 43.739 000,-Ft-ot, mellyel megteremthetjük a pénzügyi forrását a 
peres eljárásból adódó fizetési kötelezettségünknek. Mind a két határozati 
javaslatot a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Németh Antal: A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült néhány kérdés. Hogyan 
alakult az adósságállomány és a fizetési készség.  
 
Kroó József: Lemondásom oka, hogy rendkívül elfoglalt lettem, és egyszerűen 
nem tudok eleget tenni a feladatnak. Köszönöm, hogy a testület elfogadta. 
A kintlévőség göngyölített kintlévőség, 2004 óta. Amikor átvettem, 100 millió 
felett volt. Sikerült valamennyit beszedni, de minden kibocsátott számlával 
emelkedik a kintlévőség, tekintve, hogy a gazdasági helyzet romlásával egyre 
kevesebben tudnak fizetni. A DMRV-vel tárgyaltam, de neki az az érdeke, hogy 
minél több víz fogyjon, nem korlátozza a mi kérésünkre.  
Jelenleg a lakossági kintlévőség 70 mFt, közületi 12 mFt. Általában a peres 
eljárás megkezdése előtt sikerül beszedni a tartozást.  
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadja a Közmű Üzemeltető Kft. a határozat mellékletét 
képező 2012. évi beszámolóját.  
 
Felelős: polgármester, valamint a Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 
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Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Közmű Üzemeltető Kft tulajdonosaként úgy dönt, hogy a Kft előző 
évek eredménytartalékából 34.201. e Ft-ot, a 2012. évi 
mérlegszerinti eredményéből 9.538.e Ft-ot, összesen 43.739.e Ft-ot 
osztalék címen elvonja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  ügyvezető 

 
Ezt követően szavazásra bocsátja a rendkívüli PTKB ülésen elfogadott, a 
gépjárműcserére vonatkozó határozati javaslatot. 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a BKÜ Kft-nek az alapító Budakalász Város Önkormányzata 
felé fennálló tartozása fejében, azt részben kompenzálva, tulajdonba 
veszi a BKÜ Kft. Ford Transit típusú, LFZ-011 forgalmi rendszámú 
gépjárművét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
gépjármű adásvételi szerződése, és az adásvétel lebonyolításához 
szükséges dokumentumok aláírására. A gépjármű teljes, 
értékbecslésen alapuló 2.300.000,-Ft-os vételára a BKÜ Kft-nek az 
alapító felé fennálló tartozását beszámítással csökkenti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester megköszöni Kroó József eddigi munkáját.  
 
 
7. Javaslat a Kaláz Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására 

91/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 
 



12 / 17 
 

Rogán László: A gazdasági társaság 2012. évre vonatkozó beszámolóját 
tárgyalta a felügyelő bizottság. A beszámoló többek között részletezi a bánya-
rekultivációs feladatok végrehajtását, a céges közművagyon önkormányzatnak 
történő átadására vonatkozó tényeket, a Bészkü-telep önkormányzathoz 
kerülését lehetővé tevő körülményeket, valamint a sportcsarnok bérleményként 
történő hasznosításával kapcsolatos lépéseket.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és 
azzal a módosítással javasolta elfogadásra, hogy a határozati javaslatból törölni 
kell: az „illetve a beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat, a gazdasági 
társaság 2011-es üzleti tervét a megismert formában jóváhagyja” szövegrészt.  
A módosítást befogadom. Kérem, hogy erről szavazzunk. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. 
tulajdonosi jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy  
 a Kaláz Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság állapotáról, 

valamint a folyamatban lévő ügyekről szóló tájékoztatását 
elfogadja és a megtett intézkedéseket jóváhagyja; 

 a gazdasági társaság 2012. évre vonatkozó beszámolóját (ezer 
forintban) 548.461 Ft mérlegfőösszeggel, (ezer forintban) 5.800. 
Ft., a 2011. adóévben keletkezett negatív eredménytartalékot 
csökkentő eredménnyel, elfogadja. 

 
Felelős: Polgármester, a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
8. Javaslat Idősek Klubja Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 

határozat visszavonására 
86/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A társulás létrehozatalával a célunk az volt, hogy az idősek 
nappali ellátására többlet normatívát tudjunk igényelni. A törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel során derült ki, hogy ez két ok miatt nem lehetséges. 
Az egyik, hogy a társulásnak létre kellene hozni egy intézményt a társulásba 
bevitt feladat ellátására, a másik, hogy az ellátottak száma alapján számolják a 
normatívát, és Pilisszentkeresztről egy személy sem vette igénybe az idősek 
nappali ellátását, tehát így sem jár magasabb normatíva. 
A Népjóléti bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a két határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
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Tolonics István, a Népjóléti Bizottság elnöke rövid kiegészítést tesz az 
elhangzottakhoz. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatával közösen Idősek Klubja 
Önkormányzati Társulás létrehozataláról szóló 16/2013. (I.31.) 
határozatát visszavonja, és nem hozza létre a társulást.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy kezdeményezze a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a Kalászi Idősek 
Klubja (2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. sz.) működési 
engedélyének módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
9. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzatnál 2012. évben végzett 

belső ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére 
92/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzati törvény előírásai szerint a polgármester a 
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjeszti az 
éves összefoglaló belső ellenőri jelentést. Az előterjesztés mellékletében 
szerepel az összefoglaló kimutatás, mely a Kistérségi Társulás által 
foglalkoztatott belső ellenőr által elvégzett ellenőrzésekről szól. A 2012. évben 
négy ellenőrzés valósult meg az éves ellenőrzési terv alapján. A belső ellenőr 



14 / 17 
 

által megfogalmazott javaslatokra intézkedési terv készült, ezek megvalósítása 
nagyobbrészt megtörtént, egy feladat elvégzése jelenleg folyamatban van. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
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 határozatot hozta: 
 

127/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzatnál 2012. évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló 
összefoglaló jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
10. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 
95/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A bölcsődeépítéssel kapcsolatosan új tételként merült fel a 
kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás. Ezzel szükséges kiegészíteni a közbeszerzési tervet, hogy a törvényi 
előírásnak eleget tegyünk. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Németh Antal: A támogatási szerződés aláírásra került? 
 
Rogán László: Igen. A főépítész úr határidőre az előzetes dokumentációt 
bemutatta. Reményeink szerint a kivitelezés júliusi kezdésének nincs akadálya. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2013.(V.30.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
Város 2013. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező 
táblázat szerint. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  polgármester  

 
11. Javaslat a 2013. április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására 
99/2013.(V.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előző hónapokhoz hasonlóan elkészült az áttekintett 
pályázati lehetőségek összefoglalójáról készült tájékoztató. (Az intézmények 
nem küldtek tájékoztatót.) 
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 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2013.(V.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
április hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rogán László: SZMSZ-ünk szerint a nyilvános ülés végén vannak a képviselői 
hozzászólások. Kérem képviselőtársaimat – aki jelezte a Jegyző Asszony felé – 
tegye meg hozzászólását.  
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter: A Kálvária úti áteresz a múltkor is dugig volt hordalékkal. 
Sűrűbben kellene ránézni.  
 
Rogán László: Szávai Károlynak jelezni fogom, hogy gyakrabban takarítsák az 
árkot. 
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Krunity Péter: A Táncsics M. utcában nyílt egy kocsma, nagyon sokan 
panaszkodnak, mert hajnalig vannak nyitva, tele van csikkekkel az utca, a házak 
falára vizelnek. 
 
Rogán László: Zajmérés készült, ami abszolút megfelel az előírásoknak. Ez a 
benti zajokra vonatkozik, nem az utcán lévő emberek zajára. Hozzám a 
szomszédoktól nem érkezett észrevétel. A sörözővel szemben lévő ingatlannal 
kapcsolatban érkezett panasz. 
Krunity Péter: Az útépítés óta a Szentendrei út elejéről az összes víz hozzám 
folyik be. A József Attila út szélén végig áll a víz. A garanciális bejárást 
komolyabban kellene venni. 
Annak idején a Magyar utcánál is megtettem az észrevételeimet, mégsem történt 
semmi.  
 
Tolonics István: Tavaly is mi vágtuk le a Vasútsoron otthagyott gazt. Nem 
tudom, oda tudunk-e hatni a BKV-ra. Aláírtunk egy együttműködési 
megállapodást egy pályázat benyújtására, hogy a Budakalászi állomáson lévő 
rámpát elbontják. 
Budai úton van egy autóbuszmegálló, oda kérnek egy kültéri szemetest. 
Vasútsoron a Hej közelében volt egy tűzcsap, az egy teherautó kitolatott. Kinek 
a kompetenciája azt pótolni? 
Mindenkinek köszönöm a majálison nyújtott segítséget. 
 
Rogán László: A BKV megkezdte a sínek melletti területen a fűnyírást.  
Nem tudom, hogy a pályázat hogy áll. 
A kukát ki fogjuk tenni. 
 
Dr. Hantos István: Frissen felmerült probléma, hogy akik nem ismerik 
Budakalászt, bolyonganak az elterelő utakon. Kérem, hogy táblázzuk ki, hogy 
merre lehet közlekedni.  
Szeretném megtudni, hogy mikortól működik teljes kapacitással a helyi 
rendőrőrs?  
Hol tartunk a 250 millió forintokkal? 
 
Rogán László: 750 milliónál tartunk. Személyesen jártam az államtitkár úrnál. 
Folynak az egyeztetések. 
A táblákat lakótársaink szokták kivenni. Ha nem viszik el, azonnal 
visszatesszük. 
Rendőrőrssel kapcsolatban – augusztusra lesz teljes a létszám.  
 
Major Ede: Csalogány utca 6. sz. alatt egy idős hölgy jelezte, hogy két fa 
kipusztulóban van, ennek a kivágását meg kell oldani.  
Fecske utca 1. sz. előtt van egy kisebb fajta kátyú, a műszaknak már jeleztem. 
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Fecske utca és Galamb utca sarkán a közműakna meg van dőlve. 
A felhőszakadás után jártam a városban, és láttam, hogy sajnos sokan nem 
tartják rendben az ingatlanukat érintő árkokat, átereszeket. Kérem, hogy tegyünk 
eleget állampolgári kötelességünknek.  
 
Rogán László: Folyamatban van a kátyúk felmérése.  
Fakivágást be kell jelenteni a hivatalban, Fetterné Ferenczy Beatrixnál. Ez 
engedély és pótlásköteles.  
 
Máté István: Csatlakoznék Krunity képviselőtársamhoz a József Attila kapcsán. 
Én jeleztem a műszaki osztályon, hogy szeretnék részt venni a garanciális 
bejáráson. Kaltner képviselőtársam is részt kíván venni. Megígérhetem, hogy 
nem leszünk elnézőek. 
Sajnos a Dunaparton megint elkezdődött az illegális szemétlerakás. úgy 
gondolom, hogy ezek nem idegen hulladék, hanem az ottlakók megkezdték a 
tavaszi nagytakarítást, és egyszerűen odahordják a szemetet. 
A legutóbbi szúnyogírtásnál mintha kicsit enyhült volna az invázió. 
 
Ercsényi Tiborné: Két dologban kapcsolódnék Máté képviselőtársamhoz.  
Puttony utcában az ottlakók összeszedték az illegálisan lerakott szemetet. Azt 
tapasztaljuk – bár Pomázi terület – sokan följönnek, és újra leteszik a hulladékot, 
matracot, hűtőt, sittet. Javaslom, hogy az utca végében helyezzünk el 
kőakadályokat, hogy ne tudjanak kocsival erre a területre átjönni.  
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 18.30 
órakor berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 

 
K.M.F. 
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