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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 19/2013 
 

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

2013. június 10-én, (hétfőn) 8:00 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 

 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter 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 
Hegyvári János osztályvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
Technikai okok miatt szavazás kézzel történik. 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat a bölcsőde projekt megvalósításához szükséges további döntések 

meghozatalára 
104/2013.(VI.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

Zárt: 
2. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. új ügyvezetőjének 

kinevezésére zárt ülésen tárgyalható  
103/2013.(VI.10.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a Klisovác utcai Magyar Telekom légkábel kiváltásával 
kapcsolatos megállapodás aláírására zárt ülésen tárgyalható 
105/2013.(VI.10.) 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 8 fővel határozatképes. Kéri, hogy 
amennyiben nincs észrevétel, szavazzon a Képviselő-testület a nyilvános és a 
zárt ülés napirendjéről. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete mind a nyilvános ülés, 
mind a zárt ülés napirendjét 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
Rogán László az ülés megkezdése előtt felkéri Poharendszki Mátét, a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság újonnan 
megválasztott külsős tagját, hogy tegye le az esküt. 
  
Poharenszki Máté leteszi az esküt.  
 
Ezt követően Rogán László polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet, 
hogy az ülést megelőzően a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság határozatképtelen volt, így az előterjesztéseket 
nem tudta megtárgyalni. 
 
 
1. Javaslat a bölcsőde projekt megvalósításához szükséges további 

döntések meghozatalára 
104/2013.(VI.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László kérésére dr. Molnár Éva ismerteti az előzményeket. 
 
Dr. Molnár Éva: A projekt szakmai felügyeletét szakági műszaki 
ellenőröknek kell ellátniuk. A pályázat elkészítése során már felkértünk 
szakági műszaki ellenőröket ajánlatuk elkészítésére, mely ajánlatok alapján 
kalkuláltuk az erre fordítandó költséget.  
A pályázat elnyerésével szükségessé vált ezen ajánlatok megerősítésére/ 
aktualizálására való felkérés és a legkedvezőbb ajánlattevőkkel a szerződések 
megkötése még a közbeszerzési eljárások megindítása előtt, hogy 
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szakértelmükkel a kivitelezők által beadott ajánlatok kiértékelésében 
segítségünkre lehessenek. 
 
Kaltner Károly kérésére dr. Molnár Éva tájékoztatja a jelenlévőket a 
bölcsődeprojekt jelenlegi állásáról. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az 1. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

146/2013.(VI.10.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Új Széchenyi Terv Közép-
Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Bölcsődei férőhelybővítés, valamint a minőségi 
nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása 
Budakalászon”című, KMOP-4.5.2-11-2012-0004 jelű pályázat 
támogatási szerződése alapján megindult bölcsőde projekt 
megvalósításához szükséges szakági műszaki ellenőrök 
kiválasztására. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a legkedvezőbb ajánlattevővel történő 
szerződéskötésre.  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester felolvassa az 2. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

147/2013.(VI.10.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Új Széchenyi Terv Közép-
Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Bölcsődei férőhelybővítés, valamint a minőségi 
nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása 
Budakalászon”című, KMOP-4.5.2-11-2012-0004 jelű pályázat 
támogatási szerződése alapján megindult bölcsőde projekt 
megvalósításához szükséges közbenső döntések meghozatalára, 
szerződések megkötésére. A Képviselő-testület fenntartja a jogot 
a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat kiválasztására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

Rogán László: Mielőtt zárt ülésen folytatnánk a munkát, szeretném 
tájékoztatni Budakalász lakosságát, hogy a Duna 895 cm-en tetőzött 
vasárnap, azóta lassan, de apad. Budakalászon két helyen kellett védekezési 
munkálatokat végezni. Az egyik a Gálfi Béla rehabilitációs Intézet mögötti 
terület, ahová több tízezer homokzsákot tettünk le. A másik a Barát patak, 
amit a torkolatnál elzártunk, így nem tudott a Duna visszaduzzasztani a Jókai 
utcáig.  
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést 8.10 órakor berekesztette. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
munkáját. 
 
  

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 


