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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 26/2013 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. augusztus 12-én, (hétfőn) 15:15 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 
 
 

Jelen vannak: Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
dr. Hantos István képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede levezető képviselő  
Máté István képviselő 
Németh Antal képviselő 
Tolonics István képviselő 

Meghívottak: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Papp Judit aljegyző 
Orosz György irodavezető 
Putz Tamás pályázati műszaki szakértő 
 

Jegyzőkönyvvezető Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat a Berdó településrész csatornahálózatának megépítésére irányuló 

pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
141/2013.(VIII.12.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat árvízvédelemre benyújtott vis maior pályázat forrásösszetételének 
véglegesítésére  
139/2013.(VIII.12.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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Zárt: 
3. Javaslat a Budakalász, 3568/4, 3568/5 és 3568/6 hrsz-ú ingatlanok 

belterületbe vonására 
140/2013.(VIII.12.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester távollétében Ercsényi Tiborné alpolgármester 
vezeti az ülést. Köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Szavazásra bocsátja a 
meghívóban szereplő napirendet.  
 
A Bizottság mind a nyilvános ülés napirendjét, mind a zárt ülés napirendjét 8 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirend megtárgyalása:  
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat a Berdó településrész csatornahálózatának megépítésére 

irányuló pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
141/2013.(VIII.12.) sz. előterjesztés 

 
Ercsényi Tiborné: A Berdó településrész szennyvízhálózatának megépítésére 
2013. május 9-ei ülésén Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy indul a „Szennyvízelvezetés –és tisztítás megvalósítása” 
KEOP-1.2.0-09-11 számú pályázaton. 
A pályázatíró kiválasztása megtörtént, az anyag összeállítása az utolsó fázisban 
tart, melyhez kapcsolódóan döntések meghozatala vált szükségessé. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatokat egyhangúlag támogatta. 
 
Ercsényi Tiborné szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 1. sz. 
határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

198/2013.(VIII.12.) Kt határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a „Szennyvízelvezetés –és tisztítás megvalósítása” KEOP-
1.2.0-09-11 számú pályázat keretein belül a csatornahálózat 
megépítéséhez az érintett ingatlanok vonatkozásában, de maximum 
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20 db házi átemelő megvásárlását beépíteti a pályázatba, annak 
önrészét vállalja, 425.000,-+Áfa összegben, a 2013. évi 
költségvetése 13. melléklet 6. sora –Berdó csatornázás önrész – 
terhére biztosítja azt. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Ercsényi Tiborné szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 2. sz. 
határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

199/2013.(VIII.12.) Kt határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berdó 
településrész csatorna hálózatának pályázat útján történő 
megépítése során a pályázat által támogatott vízjogi létesítési 
engedélyben foglaltakat valósítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az utólagosan 
megtervezett NY4-0-0-0 számú nyomóvezeték létesítésének 
lehetőségét egy külön engedélyezési eljárás lefolytatását, annak 
költségeit, feltételeit vizsgálja meg, és terjessze a testület elé, 
melyről a Képviselő- testület külön határozattal dönt.  
 
Határidő:  2013. októberi rendes ülés 
Felelős: polgármester 

 
 
2. Javaslat árvízvédelemre benyújtott vis maior pályázat 

forrásösszetételének véglegesítésére  
139/2013.(VIII.12.) sz. előterjesztés 

 
Ercsényi Tiborné: Budakalász Város Önkormányzata 2013 júniusában 
elvégezte a rendkívüli nagymértékű árvíz elleni védekezést, kármegelőzést. A 
védekezés költségeinek támogatására a 154/2013.(VI.13.) számú Kt. határozat 
és a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján önkormányzatunk vis maior 
pályázatot nyújtott be. 
 

dr. Hantos István elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 7 fő. 
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Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot 
egyhangúlag támogatta. 
 
Ercsényi Tiborné szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

200/2013.(VIII.12.) 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 part 
elsőrendű védvonal megerősítése, illetve emelése (Gálfy Béla 
Kórház Speciális Intézete). 
A káresemény forrásösszetétele vonatkozásában a 154/2013. 
(VI.13.) Kt. határozatban becsült adatok az alábbiakra módosulnak: 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)       40.883Ft 0,1 
Biztosító kártérítése               0 Ft - 
Egyéb forrás               0 Ft - 

Vis maior támogatási igény 21.485.883 Ft 99,9 
Források összesen 21.526.766 Ft 100,0 

 
 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 21.526.766 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 a 8.melléklet 21. sorában az ár- és belvízvédelem 
szakfeladat dologi kiadásaiban biztosítja. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. Ercsényi Tiborné a nyilvános ülést 16.00 
órakor berekesztette. A Képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 

K.M.F. 
 
 
 
 

Ercsényi Tiborné 
alpolgármester 

dr. Papp Judit 
aljegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


