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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 22/2013 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 2013. június 27-én, (csütörtökön) 16:30 órakor 

 megtartott rendes 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. Krepárt Tamás alpolgármester 
Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit aljegyző 
Balsai Judit osztályvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1. sz. 

módosítására 
120/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat az önkormányzati és a hivatali SZMSZ mellékleteinek aktualizálására 

124/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a Sportcsarnok bérlője beruházási igényének elbírálására 
127/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 147.§-ával kapcsolatos törvényességi 
felhívás megtárgyalására 
125/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat Stratégiai Zajtérkép elkészítésére létrehozott Önkormányzati Társulás 
megszüntetésére 
117/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 
115/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

és gyermeklétszámának engedélyezésére 
126/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat két település csatlakozási szándék kérelmének elfogadására 
128/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat a 2013. évi „Európai Autómentes Nap” rendezvény megszervezésére, 
csatlakozási szándék elbírálására 
122/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) jóváhagyására 
123/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság,  
   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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11. Javaslat a köznevelési és gyermekjóléti intézmények vezetőinek 2012/2013. 
gondozási és nevelési év végi beszámolójának elfogadására 
119/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

12. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2012. évben végzett munkájáról 
112/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

13. Beszámoló a polgármester Társulásokban végzett 2012. évi munkájáról 
118/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
14. Javaslat a volt Lenfonó-gyárterület tulajdonjogának értékesítésére kiírt 

pályázat visszavonására (Zárt ülésen tárgyalható) 
116/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

15. Javaslat a Budakalász Klenity dűlő 0178/63 0178/64.0178/65 hrsz-ú- terület 
belterületbe vonására (Zárt ülésen tárgyalható) 
129/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

16. Tájékoztató az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek állásáról (Zárt 
ülésen tárgyalható) 
113/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

17. Javaslat kilakoltatásra irányuló végrehajtási eljárás elhalasztására (Zárt ülésen 
tárgyalandó) 
114/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

18. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja intézményvezetői pályázatának elbírálására, 
intézményvezető megbízására (Zárt ülésen tárgyalandó) 
121/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
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Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendes testületi ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Kéri, hogy a 
meghívóban szereplő napirend elfogadásáról szavazzon a Képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános ülés, mind a zárt ülés tekintetében 10 
egyhangú igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendet. 
 
Polgármesteri beszámoló: 
 május 30-án TÖOSZ megbeszélés volt, Ercsényi alpolgármester asszony vett 

részt 
 június 3-án nagysikerű pedagógus napot tartottunk 
 június 4-én a Nemzeti összetartozás napját tartottuk a trianoni szobornál 
 június 6-án Völner Pál államtitkár úrnál jártunk 
 június 12-én Fehér Anikó, a Gézengúz vezetője járt nálam 
 június 13-án volt a Szent István cserkészpark avatása 
 június 18-án adtuk át a város második ovi-foci pályáját 
 június 25-én megtartottuk a Semmelweis napot 
 június 21-én rendezték meg a XII. Kárpátaljai magyarok találkozóját, melyen 

az alpolgármester asszony köszöntötte e megjelenteket 
 Három héttel ezelőtt városunkat az árvíz veszélyeztette. Nem tudom elég 

fórumon megköszönni az önkéntesek segítségét. Ezúton is köszönöm 
mindenkinek, aki segítséget nyújtott az árvízvédelemben. 

 Szúnyoghelyzet – három irtást rendeltünk meg, kettőt az állam finanszírozza, a 
harmadikat saját költségen végeztetjük.  

 A kátyúzási munkák az árvíz miatt csúsznak, nem tudtunk vele foglalkozni. 
Mindenkitől egy kis türelmet kérek még.  

 Holnap 13.00 órára invitálok minden budakalászi polgárt az egészségház 
átadására 

 
 
Napirend megtárgyalása: 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1. 

sz. módosítására 
120/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A költségvetés első módosítását az előző évi pénzmaradvány 
tervbevétele, a bölcsődeépítési projekt pályázati forrásának tervbevétele, valamint 
az eredeti költségvetés elfogadása óta született testületi döntések átvezetése 
indokolja. A módosítás hatására a költségvetés főösszege 400 millió 221 ezer 
forinttal emelkedik. Az előterjesztést az önkormányzat könyvvizsgálója 
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áttekintette és rendelet-alkotásra alkalmasnak találta. A bizottságok megtárgyalták 
a benyújtott javaslatot és támogatták azt. 
 
Alpolgármester asszony módosító indítványt terjesztett elő az alábbi 3 határozati 
javaslattal, melyeket befogadok Az első két határozati javaslat a Berdo csatorna 
projekt pályázati anyagának előkészítéséhez szükséges csatornázásban jártas 
szakember megbízási költségeinek fedezetéről, a második javaslat ugyanezen 
pályázat adminisztrációs költségek fedezetének biztosításáról szól. A 3. határozati 
javaslat az egészségház záró műszaki munkáinak elvégzésére, az eredeti állapot 
visszaállítási munkáinak személyi juttatásait tartalmazza.   
 
Rogán László polgármester úr felolvassa az 1. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
rendelettervezet 11. melléklet 11. sor Pályázat önrészek-önként 
vállalt feladat jogcímet 1 132 E Ft-tal csökkenti, ezt az összeget a 
Berdó csatornázás KEOP-1.2.0-09-11 számú pályázaton való 
indulásához a pályázatírás műszaki feladatainak ellátására és 
koordinálására fordítja, ami a rendelettervezet 13. melléklet 6. g. 
sorában jelenik meg (Berdó-csatornázás önrész - önként vállalt 
feladat). 
A Feladat ellátására a Képviselő-testület a Konstruk-Tom Bt-t 
(Szentendre, Kadarka u. 62., ügyvezető: Putz Tamás) bízza meg 
2013. július 1 napjától 2013. szeptember 30. napjáig. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester úr felolvassa az 2. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
rendelettervezet 11. melléklet 11. sor Pályázat önrészek-önként 
vállalt feladat jogcímet 381 E Ft-tal csökkenti, ezt az összeget a 
Berdó csatornázás KEOP-1.2.0-09-11 számú pályázaton való 
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indulásához a pályázatírás adminisztratív feladatainak ellátására 
fordítja. Az átcsoportosítás során a rendelettervezet 7. melléklet 19. 
sor Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 300 E Ft-tal, míg a 20. 
sor Polgármesteri Hivatal járulékok 81 E Ft-tal emelkednek. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester úr felolvassa az 3. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

161/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
rendelettervezet 11. melléklet 11. sor Pályázat önrészek-önként 
vállalt feladat jogcímből 357 E Ft-tal csökkenti, ezt az összeget az 
Egészségház záró műszaki munkálataira, az eredeti állapot 
helyreállítására és az átköltöztetések lebonyolítására fordítja. Az 
átcsoportosítás során a rendelettervezet 8. melléklet 19. sor 
Önkormányzat személyi juttatások 281 E Ft-tal, míg a 20. sor 
Önkormányzat járulékok 76 E Ft-tal emelkednek. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Ezt követően a Polgármester úr felolvassa a rendelet-módosító javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

16/2013.(VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló 16/2013.(VI.28.) sz. rendeletét. 
 

 
2. Javaslat az önkormányzati és a hivatali SZMSZ mellékleteinek 

aktualizálására 
124/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzati, a járási hivatalokról szóló törvény, és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozatala miatti feladat-hatásköri 
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változások okán vált szükségessé az szmsz mellékleteinek aktualizálása. A hivatali 
szmsz egy belső átcsoportosítást tartalmaz. Az előterjesztést minden bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

17/2013.(VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2013.(VI.28.) határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának 3.1 pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A Városfejlesztési- és Városrendészeti Iroda engedélyezett létszáma 
11 fő és a feladatok köréből kikerül a pályázatfigyelés és 
pályázatírás. 
A Lakosságszolgálati- és Szervezési Iroda engedélyezett létszáma 
11,5 fő feladatkörébe kerül a pályázatfigyelés és pályázatírás.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a változásokat vezesse át 
a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatába. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3. Javaslat a Sportcsarnok bérlője beruházási igényének elbírálására 

127/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Sportcsarnok bérlője részéről két új beruházási igény érkezett. 
Az egyik igény, mintegy 156 millió Ft-ot kitevő kézilabdapálya, öltözők, 
gépészeti felújítás lenne, a másik igény a csarnok légkondicionáló 
berendezéseinek javításáról, és ezen költségek beszámításáról szól. Az 
előterjesztéshez egy kiegészítés is készült, egy határozati javaslattal. A Pénzügyi, 
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Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
és az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslatot és a kiegészítésben szereplő 
határozati javaslatot támogatta. 
 
Dr. Hantos István: Arról volt szó. hogy az önkormányzat szerződésben iskolások 
részére biztosítják az óraszámokat. Megtörtént, hogy az év végén lementek, és 
rendezvény miatt nem tudtak bemenni. 
 
Rogán László: Az árvíz miatt 300 tűzoltót szállásoltak el a Sportcsarnokban. 
Ezért nem tudták beengedni a gyerekeket. 
 
Rogán László felolvassa a határozati javaslatokat. 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

163/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvileg 
támogatja a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft-nek – mint 
Bérlőnek – a Sportcsarnokban történő „kézilabda-pálya, öltözők, 
gépészet felújítás” megnevezésű beruházási szándékát azzal, hogy a 
2012. október 24-én megkötött alapszerződés 4.2.2 pontjára 
hivatkozással hiánypótlásra hívja fel a bérlőt azzal, hogy dolgozza ki 
pontosan a beruházás műszaki szakmai paramétereit, 
dokumentációját, biztosítékait, a pénzügyi garanciákat. 
A Képviselő-testület fenti dokumentumok megérkezését követően 
dönt a beruházási és a bérleti díj csökkentési igényről is. 
 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről 
értesítse a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft-t és a Kaláz Kft-t.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Polgármester, Kaláz Kft. 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

164/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Sportcsarnok bérlőjének, a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft.-
nek a létesítmény légkondicionáló berendezéseire vonatkozó 
beruházási igényét. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a bérlő 
által történő, ám a Kaláz Kft. felé a kibocsátott számlákba 
beszámítandó javítási, felújítási költség iránti igény nem egyeztethető 



9 / 18 

össze a felek között létrejött bérleti alapszerződés 3.8, 4.2, 4.2.4, 
4.2.6 pontjaival. Ennek megfelelően a bérlő engedélyt kap a fenti 
beruházás elvégzésére, de annak terheit teljes körűen előlegezi és 
viseli, a beruházást a Képviselő-testület a „kézilabda-pálya, öltözők, 
gépészet felújítás” megnevezésű bérlői felújítási program részének 
minősíti.   
 
Felelős: Rogán László polgármester, valamint a Kaláz Kft.  

    ügyvezetője 
Határidő: folyamatos 
 
 

4. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 147.§-ával kapcsolatos törvényességi 
felhívás megtárgyalására 
125/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: 2013. május hónapban újabb törvényességi felhívás érkezett – 
megváltoztatva eddigi véleményét - a Pest Megyei Kormányhivataltól, amellyel 
felülbírálta saját 2013. februári törvényességi felhívását, és kéri a testületet, hogy 
a HÉSZ 147.§ teljes egészét helyezze hatályon kívül, avagy egyet nem értéséről 
írásban adjon tájékoztatást. Ezért szükséges a törvényességi felhívás 
megtárgyalása. 
A PTKB az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslat 
elfogadását egyhangúlag támogatta. A határozati javaslat településképi okból nem 
ért egyet a kormányhivatal észrevételeivel. Ha, nem fogadjuk el az észrevételt a 
kormányhivatal a bírósághoz fordulhat.   
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

165/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal PEB/030/554-5/2013 számú törvényességi 
felhívását megvizsgálta és az alábbi döntést hozza: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal XIV-B-030/00837-1/2012. számú törvényességi 
felhívásának, mely a 147.§ (2) bekezdés módosítására vonatkozott 
eleget tett. 
A Képviselő Testület a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/554-
1/2013. számú törvényességi felhívásának, mely a HÉSZ 147.§ (4) 
bekezdésének hatályon kívül helyezését kérte, azáltal tett eleget, 
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hogy a rendeleti szabályozás előkészületeit a felhívásban 
foglaltaknak megfelelően megkezdte.  
A Pest Megyei Kormányhivatal a PEB/030/554-1/2013. számú 
törvényességi felhívásában foglaltakat felülvizsgálva újabb 
törvényességi PEB/030/554-5/2013. számú felhívással élt, mely a 
HÉSZ teljes 147.§-nak hatályon kívül helyezését kéri. 
A Képviselő Testület a széles körben lefolytatott szakmai egyeztetést 
követően, valamint a Főépítész véleménye alapján, miszerint az 
épített és természeti kultúra színvonalának megtartása és fejlesztése 
okán a föld feletti közművezetés elfogadhatatlan, úgy dönt, hogy a 
Kormánymegbízott PEB/030/554-5/2013 számú törvényességi 
felhívásában foglaltakkal nem ért egyet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László, polgármester 

 
 
5. Javaslat Stratégiai Zajtérkép elkészítésére létrehozott Önkormányzati 

Társulás megszüntetésére 
117/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budapest és vonzáskörzete települései 2005-ben Együttműködési 
Megállapodást, majd Társulási megállapodást kötöttek zajtérkép készítésére. A 
Projekt végrehajtása az önkormányzatok részéről saját forrás bevonását akkor nem 
igényelte. Miután a zajtérképet és a hozzá tartozó intézkedési tervet a társulás 
keretében, központi forrás hiányában nem lehet megújítani, így nincs szükség a 
továbbiakban ezen társulás fenntartására. Az előterjesztést a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és a határozati 
javaslat elfogadását támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

166/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
stratégiai zajtérkép létrehozására alakított Budapest és Vonzáskörzete 
Települési Önkormányzatai Társulás megszüntetésével 2014. február 
20-i hatállyal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 

115/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
 
 
Rogán László: Az elkövetkezendő időszakban további egy önkormányzati 
bérlakás megüresedése várható, amelynek hasznosításáról – a lakásrendelet 
értelmében – dönteni kell.   
Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot 
egyhangúlag támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

167/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő Budakalász, Kolónia u. 4/1. szám 
alatti 60 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú 
bérlakást egyéb lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) 
bérlakásként kívánja a továbbiakban hasznosítani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérlő 
kijelölésére és a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
7. Javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának és gyermeklétszámának engedélyezésére 
126/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A nemzeti köznevelésről szóló törvény meghatározza a maximális 
óvodai csoportlétszámot, amelytől a fenntartó az óvodai jelentkezések, 
beiratkozások, és felvétel során eltérhet. A maximális csoportlétszám 20%-os 
emelését szükség esetén engedélyezheti. Az óvodavezetők az óvodai felvételi 
kérelmek elbírálása és a 2013/2014. nevelési évre kialakítandó csoportok 
szervezése érdekében kérik a csoportlétszámok 20%-os megemelését, az 
előterjesztésben foglaltak szerint. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
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Németh Antal: Úgy gondolom, hogy az óvodák vezetőinek erre vonatkozó 
előterjesztése kimerítő és alapos munka volt. Örülök, hogy lehetőséget tudunk 
biztosítani valamennyi budakalászi gyermek óvodai elhelyezésére.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

168/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott felhatalmazás alapján az 
alábbiak szerint határozza meg a 2013/2014. nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számát:  

Telepi Óvoda:   8 csoport 
Nyitnikék Óvoda:  12 csoport 

 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

169/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 
TELEPI ÓVODÁBAN az előírt maximális csoportlétszám (25 fő) 
20%-al történő túllépését engedélyezi a 2013/2014. nevelési évben az 
óvoda mind a nyolc csoportja esetében, 2013. szeptember 2. napjától.   
A csoportlétszám emelése többletforrást nem igényel. 
 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

170/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 
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NYITNIKÉK ÓVODÁBAN az előírt maximális csoportlétszám (25 
fő) 20%-al történő túllépését engedélyezi a 2013/2014. nevelési 
évben - a Szalonka utcai tagintézmény mind az öt csoportjában,  a 
Vasútsori telephelyen működő kettő csoport közül a Pingvin 
csoportban, és a  Pomázi úti székhelyen működő öt csoport közül 
kettőben, a Katica és a Pillangó csoportban 2013. szeptember 2. 
napjától.  A csoportlétszám emelése többletforrást nem igényel. 
 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 

 
8. Javaslat két település csatlakozási szándék kérelmének elfogadására 

128/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Csobánka és Pilisszentkereszt községek Dunakanyari Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó társuláshoz szeretnének 
csatlakozni. A csatlakozási szándékot elfogadjuk, erről szól az előterjesztés. A 
Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

171/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, 
hogy Csobánka és Pilisszentkereszt községek Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
társuláshoz történő csatlakozási szándékát elfogadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
9. Javaslat a 2013. évi „Európai Autómentes Nap” rendezvény 

megszervezésére, csatlakozási szándék elbírálására 
122/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budakalászon már hagyomány, hogy az önkormányzat a központi 
ágazat által meghirdetett „Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét”-hez 
csatlakozva megszervezi a városban szeptember 22-én az autómentes napot. A 
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Tour de Kalász kerékpáros rendezvény szervezésével csatlakozzunk idén is az 
Európa és az országunk több településén is megrendezésre kerülő programhoz. A 
rendezvény költségvetésének fedezete az idei költségvetésben a Kós Károly 
Művelődési ház költségvetésébe beépítve rendelkezésre áll. Az OKSB 
egyhangúan támogatta a javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

172/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászon a 2013. szeptember 22-ei „Autómentes Nap” 
megrendezésével, a Tour de Kalász kerékpáros rendezvény 
megszervezésével és lebonyolításával csatlakozik a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett, „Európai Mobilitási Hét, 
Európai Autómentes Nap” című mozgalomhoz.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a 2013. évi Karta aláírására, a Kós Károly Művelődési 
ház és Könyvtárat az „Európai Autómentes Nap” megszervezésére. 

Határidő:  csatlakozás esetén az aláírt Karta megküldése 2013. 
június 28-ig, rendezvényszervezés 2013. szeptember 22-
én.  

Felelős:  Polgármester, intézményvezető 
 
 
10. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) jóváhagyására 

123/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: 2012 őszén a Képviselő-testület már szándékát fejezte ki a 
települési esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára. Az új jogszabályok viszont 
szükségessé tették egy teljesen új program létrehozását. Az európai uniós 
pályázati projektek kötelezően előírják a program meglétét. A Hivatal két 
munkatársa készítette el a helyi esélyegyenlőségi programot, amely a nyilvánosság 
és véleményezés biztosítása mellett, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
egyhangúan elfogadásra javasolt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
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173/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi 
esélyegyenlőség érvényesítése érdekében elfogadja és jóváhagyja a 
határozat mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
Összhangban a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, Budakalász 
Város Önkormányzata e dokumentumban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat. Törekszik arra, hogy a 
helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meghatározott 
célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő célok és a feltárt problémák 
kezelése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
11. Javaslat a köznevelési és gyermekjóléti intézmények vezetőinek 

2012/2013. gondozási és nevelési év végi beszámolójának elfogadására 
119/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzat fenntartásában működő Bölcsőde és két Óvoda 
vezetője a jogszabályoknak és a fenntartói igényeknek (szempontok) megfelelően 
elkészítette a 2012/2013-as gondozási illetve nevelési évről szóló beszámolóját. 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megköszönve e vezetők munkáját a 
beszámolókat egyhangúan elfogadásra javasolták. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

174/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 
Bölcsőde 2012/2013-es gondozási évről készített beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

175/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék 
Óvoda 2012/2013-es nevelési évről készített beszámolóját elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

176/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi 
Óvoda 2012/2013-es nevelési évről készített beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézményvezető 

 
 
 
12. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2012. évben végzett munkájáról 

112/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Védőnők az elmúlt évekhez hasonlóan beszámolnak 
munkájukról. A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Tolonics István: A Védőnői Szolgálat vezetője elmondta, hogy hál’Istennek 
Budakalászon nő a gyermekszám. Ezúton is szeretném megköszönni a védőnők 
munkáját. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

177/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező beszámolót a Védőnői Szolgálat 2012. 
évben végzett munkájáról.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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13. Beszámoló a polgármester Társulásokban végzett 2012. évi munkájáról 

118/2013.(VI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Budakalász Város Polgármestere a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásban, és a Közép-duna-menti Beruházó Szolgáltató 
és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulatban végzett 2012 évben feladatokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot: 
 

178/2013.(VI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
polgármester Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulásban és a Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és 
Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulatban végzett 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter: Miért határozta meg az AVE, hogy a hulladék-zsákokat csak 
május 31-ig lehet átvenni?  
 
Rogán László: 5 hónapot határoztak meg az átvételre. Véleményem szerint ez 
elég hosszú idő arra, hogy mindenki, átvegye, aki át akarta venni.  
 
Krunity Péter: A rongyszerű anyagokat hova lehet vinni? 
 
Rogán László: Lomtalanításkor ki lehet tenni.  
 
Krunity Péter: A Gyógyszertárhoz szemetest és csikktartót kellene kihelyezni. A 
Kőbányai úton a bokrok alja tele van csikkekkel, féldecis üvegekkel. 
Rogán László: Most azon a részen a bokrok alját kitakaríttattam a 
közmunkásokkal, és folyamatosan mérjük fel a szemetesre vonatkozó igényeket.  
 
Krunity Péter: A Kőbányai úton eddig is magasabb volt az út, mint a járda. Most 
még magasabban vannak a szegélykövek. Egy esőnél nem fog elfolyni a víz. A 
másik, hogy ott a kapubejárónál volt egy tűzcsap, ami körül most legyalulták a 
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földet és 20 cm-re kiáll. Ezt körül építették kővel. Egy szélesebb autó nem fog 
tudni beállni. 
 
Major Ede: Hegyalja utcában nincs kitéve a névtábla. Kérem, hogy 
gondoskodjunk róla.  
 
Dr. Hantos István: Több telefon érkezett, hogy a Cseresznyés és a Gyümölcs 
utca kereszteződésében nagyon nagy a por, azt onnan el kellene szállítani.  
Berdóban nagyon nagy teherautók járnak. Évek óta kértük, hogy szüntessék meg a 
teherautó forgalmat. Mindig csak ígéreteket kaptunk. Most már van rendőrünk, 
településőrünk, jó lenne, ha több figyelmet szentelnének arra a területre.  
Ki lakik az Arany J. utcai önkormányzati lakásban?  
 
Rogán László: Úgy tudom, egy rendőr lakik benne. Kiadtuk – azt hiszem – 3 
évre.  
 
Kaltner Károly: Meg van az első áldozata az Omszk tónak. Egy 15 éves fiú 
fulladt bele. Kérem a szülőket, hogy nagyon figyeljenek oda, hogy hol töltik a 
gyermekeik a szünidőt, a szabadidejüket. 
 
Máté István: Tűzcsap – régen egy betontömb volt ott, amire rámentek a 
teherautók, és kifordult. Pont azért kell kiemelni, megvédeni, hogy ne sérüljön. 
A BM honlapján megjelent a pályázati lehetőségek. Azok is kaphatnak segítséget, 
akiknek nincs biztosításuk.  
 
Rogán László: A Duna vízállása ismét magas, egy újabb árhullám jön. Addig, 
amig az le nem vonul, nem tisztítjuk meg a kerékpár utat. Még egy kis türelmet 
kérünk.  
 
Dr. Hantos István: Nagy segítség lenne az árvizeseknek, ha lenne az 
önkormányzatnak valami befúvós szárítója. Ha hosszútávon gondolkodunk, hogy 
mit szerezzünk be , ez például nagyon hasznos lenne.  
 
Több hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános ülést 17.30 
órakor berekesztette. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 
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