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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 
Szám: 20/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. június 13-án, (csütörtök) 17.20 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 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit aljegyző 
Hegyvári János osztályvezető 
Balsai Judit osztályvezető 
Homor István tanácsadó 
Torner István 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
Javasolt napirend: 
Nyilvános: 
1. Javaslat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött megállapodás 

felülvizsgálatára  
106/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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2. Javaslat a Szalonka utcai óvodáért kötvény konszolidációjával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
107/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat költség keret átcsoportosítására a Kőbányai út Majdán patak 
melletti parkolóinak burkolat felújítására 
108/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat árvízvédelmi költségek támogatásáról szóló vis maior pályázat 
benyújtására 
109/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat katasztrófavédelmi szúnyogirtás költségeinek támogatásáról 
szóló vis maior pályázat benyújtására 
110/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

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

kinevezésére Zárt ülésen tárgyalható (Az előterjesztést a Képviselő-
testület a 2013. június 10-ei ülésre már megkapta.) 
103/2013.(VI.10.) 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 11 fővel határozatképes. Javasolja, hogy a 
Pénzügyi Bizottsághoz hasonlóan a zárt ülést vegye előre a testület, és a 
nyilvános ülés 1. napirendjét zárt ülésen tárgyalja. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot elfogadva, mind a zárt ülés, mind a 
nyilvános ülés napirendjét 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta.   
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Az ülés megkezdése előtt Rogán László polgármester rövid tájékoztatást ad 
az árvízi helyzetről. Egyúttal köszönetét fejezi ki a védekezési 
munkálatokban résztvevőknek.  
 
A Képviselő-testület az 1. és 2. napirendet zárt ülésen tárgyalta.  
 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat a Szalonka utcai óvodáért kötvény konszolidációjával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
107/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a PTKB 
állásfoglalását. Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

151/2013.(VI.13.) Kt. határozat 
1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72 - 75. 
§-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 
Magyar Állam által történő átvállalást igénybe kívánja venni. 
 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem 
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak 
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 
 
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. §-a szerinti 
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal és a finanszírozó 
hitelintézetekkel az önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról 
(konszolidáció). 
 
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza Rogán László polgármestert és Balsai Judit 
pénzügyi osztályvezetőt, hogy: 
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a) megtegye a költségvetési törvény 72 – 75. §-ai szerinti 
nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
 
b) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. 
(KELER) által kialakított/ kialakításra kerülő, az 5000 fő feletti 
önkormányzatokra irányadó „Eljárási rend” alapján az 
Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat(ok) 
vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó dokumentumokat 
aláírja és megállapodásokat megkösse; 
 
c) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg; 
 
d) a kötvénytulajdonos pénzintézettel az Önkormányzat által 
kibocsátott kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó 
részleges törléshez kapcsolódó megállapodásokat megkösse; 
e) részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az 
Információs Összeállításban és az Okiratban megtegye. 
 
5. A képviselő-testület felhatalmazza a RAIFFEISEN Bank Zrt-
t, hogy az Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak minősülő 
adatokat a konszolidáció végrehajtása érdekében a Magyar 
Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a MÁK kezelje.  
 
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt 
adósságállománya tekintetében a a RAIFFEISEN Bank Zrt. a 
teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól 
elfogadja. 
 
7. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Budakalász Város 
Önkormányzata nem áll a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV törvény 
szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 
 
8. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron 
következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
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(i) részleges törléshez kapcsolódó megállapodások 
aláírására: legkésőbb 2013. június 28. 

(ii) a kötvényekhez kapcsolódó dokumentumokban a 
konszolidációt követően a kötvényekben bekövetkező 
változások átvezetése: legkésőbb 2013. szeptember 30. 

 
 
2. Javaslat költség keret átcsoportosítására a Kőbányai út Majdán 

patak melletti parkolóinak burkolat felújítására 
108/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 

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

152/2013.(VI.13.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
átcsoportosít 1.421 E Ft-ot az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 9/2013 (II.26.) önkormányzati rendelet 
13. mellékletének 4. soráról, az „Egészségház berendezés”-ről, a 
költségvetés 13. melléklete 3. sorára: a „Klisovác utca 
tereprendezés”-re. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés 
soron következő módosításakor a fenti összegek 
átcsoportosításáról intézkedjen. 
 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: polgármester 

 
3. Javaslat árvízvédelmi költségek támogatásáról szóló vis maior 

pályázat benyújtására 
109/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 

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

153/2013.(VI.13.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata a 2013. június 13-i 
Képviselő-testületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése: Budakalász város árvízvédelme, 
helye: Barát patak, Sport utca híd, gát megerősítése, gát Duna 
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part elsőrendű védvonal megerősítése, illetve emelése (Gálfy 
Béla Kórház Speciális Intézete). 

 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 5.000.000 Ft 30 
Biztosító kártérítése               0 Ft - 
Egyéb forrás               0 Ft - 
Vis maior támogatási igény   1.670.000 Ft 70 
Források összesen 16.670.000 Ft 100 

 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 
összköltsége 16.670.000 Ft, melynek fedezetét az 
önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani. 

 A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 9/2013 (II.26.) számú költségvetési 
rendeletében az ár- és belvízvédelem szakfeladat dologi 
kiadásaiban biztosítja. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
igénybejelentés benyújtására. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2013. július 16. 

 
 
4. Javaslat katasztrófavédelmi szúnyog gyérítés költségeinek 

támogatásáról szóló vis maior pályázat benyújtására 
110/2013.(VI.13.) sz. előterjesztés 

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

154/2013.(VI.13.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata a 2013. június 13-i 
Képviselő-testületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése: Budakalász város terület 
katasztrófavédelmi szúnyog gyérítésre. 
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A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)     153.000 Ft 30 
Biztosító kártérítése               0 Ft - 
Egyéb forrás               0 Ft - 
Vis maior támogatási igény      357.000 Ft 70 
Források összesen     510.000  Ft 100 

 
 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 510.000 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
nem tudja/részben tudja biztosítani. 

 A saját forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 9/2013. (II.26.) rendelet 11. melléklet tartalékok 11. 
jogcíme pályázati önerő terhére biztosítja. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
igénybejelentés benyújtására. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2013. július 16. 

 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános ülést 
17.40 órakor berekesztette.  

 
K.M.F. 

 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


