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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 
Szám: 27/2013 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. augusztus 30-án, (pénteken) 9.40 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 

 
Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba 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 
dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Fetterné Ferenczy Beatrix referens 
Villám Zsuzsanna referens 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat az óvodai álláshelyek felülvizsgálatára 
148/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat a Kalász Suli konyha álláshely számának felülvizsgálatára  
143/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 



2 / 9 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat az Egészségház működtetési-üzemeltetési átadására a Kaláz Kft-
nek 
147/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat Budakalász Kálvária komplex kertépítészeti kiviteli 
tervdokumentációjának jóváhagyására valamint a BSS OIL felajánlásának 
elfogadására 
144/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat árvízvédelemre benyújtott vis maior pályázat forrásösszetételének 
véglegesítésére 
145/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

Zárt napirendi pontok: 
 
6. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde alapító okiratának módosítására 

142/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a budakalászi 2. számú háziorvosi körzet működtetési jogának 
átadása ügyében hozzájáruló nyilatkozat tételére  
149/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat a145/2013.(V.30.) Kt. határozat módosítására 
146/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, 
hogy a Képviselőtestület 10 fővel határozatképes. Javasolja, hogy először a 
zárt ülés napirendjeit tárgyalja a Képviselőtestület.  
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A Képviselőtestület az elhangzott módosítással mind a zárt ülés, mind a 
nyilvános ülés napirendjét 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
 

A Képviselő-testület az 1. 2. és 3. napirendet zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
 
Nyílt napirendi pontok: 
 
1. Javaslat az óvodai álláshelyek felülvizsgálatára 

148/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A 2013. szeptember 1. napjától hatályos köznevelési törvény 
szabályozásait figyelembe véve meg kell határozni a vezetőkre, vezető-
helyettesekre és az óvodákban újonnan tervezett munkakörök létrehozását, 
álláshelyek biztosítását. Ez a jogszabályi változás a pedagógiai asszisztensi 
munkakör vonatkozásában ró többletfeladatot és az önkormányzat számára. 
A jogszabályban előírt 6 pedagógiai asszisztensi álláshely létrehozására nincs 
lehetősége az önkormányzatnak, a bölcsődében lévő 2 felszabaduló álláshely 
átcsoportosításával a két óvodában 1-1 ped. asszisztensi munkakör hozható 
létre, amennyiben a bölcsődei kisgyermeknevelők elfogadják a felajánlott 
munkakört. Ebben az esetben 1-1 álláshellyel megemelkedik a két óvoda 
engedélyezett álláshelyeinek száma. Az ülést megelőzően a PTKB és az 
OKSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a határozati javaslatokat. 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

206/2013.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását 
tartalmazó 2013. évi CXXIX törvény alapján a Telepi Óvoda 
vezetőjének csoportban töltött munkaidejét 6 órában határozza 
meg, az óvodában 1 fő vezető-helyettes munkakört biztosít. 
Óvodapszichológus és rendszergazda alkalmazására nincs 
lehetőség. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

207/2013.(VIII. 30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását 
tartalmazó 2013. évi CXXIX törvény 2. sz. melléklet 
szabályozását figyelembe véve a Telepi Óvodában 1 pedagógiai 
asszisztensi munkakört hoz létre, az óvoda engedélyezett 
álláshelyének számát a 2013/2014-es nevelési év kezdetétől egy 
fővel, azaz 31 főről 32 főre megemeli és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a változást az önkormányzat költségvetési 
rendeletében vezesse át.  
A Képviselő-testület az álláshely bővítést abban esetben 
engedélyezi, ha a Budakalászi Bölcsőde 2 kisgyermeknevelője a 
felajánlott munkakört elfogadja. Ellenkező esetben a pedagógiai 
asszisztens munkakör létrehozására nincs lehetőség.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

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

208/2013.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását 
tartalmazó 2013. évi CXXIX törvény alapján a Nyitnikék Óvoda 
vezetőjének csoportban töltött munkaidejét 6 órában határozza 
meg, az óvodában továbbra is 3 fő vezető-helyettes és 1,75 
óvodatitkári munkaköröket biztosít. Óvodapszichológus és 
rendszergazda alkalmazására nincs lehetőség. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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209/2013.(VIII. 30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását 
tartalmazó 2013. évi CXXIX törvény 2. sz. melléklet 
szabályozását figyelembe véve a Nyitnikék Óvodában 1 
pedagógiai asszisztensi munkakört hoz létre, az óvoda 
engedélyezett álláshelyének számát a 2013/2014-es nevelési év 
kezdetétől egy fővel, azaz 49 főről 50 főre megemeli és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a változást az 
önkormányzat költségvetési rendeletében vezesse át.  
A Képviselő-testület az álláshely bővítést abban esetben 
engedélyezi, ha a Budakalászi Bölcsőde 2 kisgyermeknevelője a 
felajánlott munkakört elfogadja. Ellenkező esetben a pedagógiai 
asszisztens munkakör létrehozására nincs lehetőség.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
2. Javaslat a Kalász Suli konyha álláshely számának felülvizsgálatára  

143/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Kalász Suli konyháján 2 konyhás dolgozik teljes 
munkaidőben, az önkormányzat alkalmazásában. Az egyre növekvő étkező 
gyermeklétszám miatt az iskolaigazgató kér +0,5 álláshelyet az ebédeltetés 
idejére, 11-15 óra közötti időtartamra. Ennek megoldására többféle lehetőség 
adódik, amelyek mind az önkormányzat, mind az iskolaigazgató részéről 
további vizsgálatot igényel. Ez lehet munkaidő és munkakör átcsoportosítás, 
illetve közfoglalkoztatottak alkalmazása. A Képviselő-testület a fenti 
vizsgálatok ismeretében és függvényében dönt. 
Az ülést megelőzően a PTKB és az OKSB megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
210/2013.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Kalász Suli Általános Iskolában és a 
Szentistvántelepi Általános Iskolában a konyhai feladatok 
ellátásra 1-1 fő közfoglalkoztatottat (6-6 órában) biztosít. A két 
fő közfoglalkoztatott munkaerőt a 2013 szeptember-október 
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hónapra meghosszabbított és a 2013. november hónapban 
esetlegesen újra induló közmunka program keretén belül igényli 
meg. Ez az alkalmazás nem jelent státuszbővítést egyik 
intézményben sem, s többletforrást nem igényel. A Képviselő-
testület felkéri a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatotti 
létszám igénylése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
  

Határidő: 2013. folyamatos 

Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Javaslat az Egészségház működtetési-üzemeltetési átadására a Kaláz 

Kft-nek 
147/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László Budakalász Város Önkormányzata saját beruházásában 
megépített Egészségház működtetésére és üzemeltetésére teszünk javaslatot. 
A javaslat lényege hogy a teljes létesítmény működtetését és üzemeltetését az 
önkormányzat 100%-os tulajdonú kft-je, a Kaláz kft. vegye át. 
Az egy kézbe adást erősíti az is, hogy a létesítmény tisztántartása, 
karbantartása egy gondnok bevonásával történik, a gondnok folyamatosan 
jelen van a létesítményben, azonnal észleli a problémákat és intézkedést 
kezdeményez, illetve megoldja azt. A gondnok tartja a kapcsolatot a 
helyiségek használóival és továbbítja az észrevételeket, igényeket. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 9 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

211/2013.(VIII.30.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új 
Egészségház működtetésére és üzemeltetésre határozatlan időre 
a jelen határozat mellékletét képező működtetési-üzemeltetési 
szerződést köt - 2013. szeptember 1. napjától - az önkormányzat 
tulajdonában lévő Kaláz Ipari és Kereskedelmi Kft.-vel (képv: 
dr. Udvarhelyi István ügyvezető, 2011 Budakalász, Szentendrei 
út 24.)  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

212/2013.(VIII.30.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a tulajdonát képező Egészségházban heti 6-6 órában 
reumatológiai és pszichiátriai szakrendelés működjön. A 
szolgáltatás ellátásához szükséges orvosi szakszemélyzet 
költségeit a Szentendrei Egészségügyi Intézet biztosítja. 
A Képviselő-testület ezen szakrendelések technikai 
szükségleteire maximum bruttó 450 e Ft összeget biztosít az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 13. melléklet 
3. sorának  200 e Ft,  a 4. sorának 50 e Ft, és a 15. sorának 200 e 
Ft  terhére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. Javaslat Budakalász Kálvária komplex kertépítészeti kiviteli 

tervdokumentációjának jóváhagyására valamint a BSS OIL 
felajánlásának elfogadására 
144/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budakalász Város Önkormányzata elhatározta a Kálvária 
domb területén található régészeti emlékek- és a középkori templom régészeti 
feltárását, továbbá régészeti bemutatóhely, közpark és kálvária kialakítását. 
2012-ben a BSS OIL megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy a 
Budakalászi Kálvária dombon létesülendő közpark kialakításhoz közérdekű 
hozzájárulásként kertészeti terv készítésével, a területrendezéshez és a 
kertészeti feladatok részbeni elvégzéséhez munkavégzéssel és anyag 
biztosítássál kíván hozzá járulni. 
BSS OIL Kft. vállalta a komplex kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció 
elkészíttetését és az első ütem megvalósítását a pihenőpadok, szemétgyűjtők 
elhelyezése nélkül, valamint a 2. Ütem megvalósításából a gabionfal építését 
-  a töltőanyag biztosítása 32/64 frakciójú osztályozott kavics)  fenyőpadló 
ülő-felütet elhelyezése nélkül- és a parkolók és kerékpártároló kialakítását a 
Golgota utca mentén zúzottkő felülettel. A tereprendezési kiviteli terv alapján 
munkálatok megkezdésének optimális időpontja 2013 szeptember eleje. 
A PTKB az anyagot tárgyalta, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.   
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

213/2013.(VIII.30.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalász Kálvária komplex kertépítészeti kiviteli 
tervdokumentációját jóváhagyja és köszönettel elfogadja a BSS 
OIL Kft. (2013 Pomáz, József Attila u. 75.) közérdekű 
felajánlását kertészeti terv elkészíttetésére, és a Kálvária-park 1. 
és 2. ütemének részbeni kivitelezésére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
5. Javaslat árvízvédelemre benyújtott vis maior pályázat 

forrásösszetételének véglegesítésére 
145/2013.(VIII.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budakalász Önkormányzata a 157/2013.(VI.27.) Kt. 
határozatával döntött az árvízi védekezéssel kapcsolatosan vis maior pályázat 
beadásáról. A támogatást az árvízi védekezéskor kihordott föld lerakóba 
történő visszahordása, a megrongálódott utak szakértői véleménye, az utak 
tulajdoni lapjainak másolata és a megrongálódott utak helyreállításának 
költségei támogatására nyújtottuk be. 
A Magyar Államkincstár a pályázatot felülvizsgálta és hiánypótlás nélkül 
jóváhagyta, a vis maior pályázatunkat továbbította a Belügyminisztériumba, 
ahol a végleges döntés megszületik a támogatások elnyeréséről. A 
támogatáshoz önerő címen az utak helyreállítási költségeinek 10 %-át, azaz 
1.349.586 Ft-ot kell biztosítanunk, amelyet az önkormányzat 9/2013.(II.26.) 
számú költségvetési rendelet 8. melléklet 21. sorában szereplő dologi 
kiadások (ár- és belvízvédelem szakfeladat) fedeznek. A PTKB az 
előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

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

214/2013.(VIII.30.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
157/2013.(VI.27.) Kt. határozatát a vis maior pályázat 
(projektszám: 164905) forrásösszetételének vonatkozásában az 
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alábbiakra módosítja:  
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1 349 586 Ft 5,2 
Biztosító kártérítése 0 Ft - 
Egyéb forrás 0 Ft - 

Vis maior támogatási igény 24 419 808 Ft 94,8 
Források összesen 25 769 394 Ft 100,0 

 
 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 25 769 394 Ft, melynek fedezetét az 
önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani. 

 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 

 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László a nyilvános ülést 10.00 
órakor berekesztette.  
 
 

K.M.F. 
 
 

 
Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


