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BUDAKALÁSZ VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETE 
Szám: 30/2013 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. szeptember 26-án, (csütörtökön) 15:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 
 

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. Papp Judit aljegyző 
Orosz György irodavezető 
Balsai Judit Osztályvezető 
Fetterné Ferenczy Beatrix referens 
Villám Zsuzsanna referens 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 

Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2. 

sz. módosítására  
154/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

2. Budakalász Város Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámoló 
155/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet, és a Szolgáltatási Szerződés módosítására  
172/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális állásáról 
Üzemeltetési koncepció elfogadása 
Társulási Megállapodás és tagság felülvizsgálata 
173/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat a 2014. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásra, a pályázat kiírására 
156/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

6. A Katolikus Egyház 2013. évi támogatása 
159/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a 2013. évi polgármesteri keret összegének megemelésére 
160/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat forrás biztosítására a Polgármesteri Hivatal B épületének fűtés-
rekonstrukciós munkálataira  
174/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat a Budai út 32. sz. (volt mozi épület) csőtörés miatt keletkezett 
vízfogyasztás kifizetésére 
167/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
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Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. február 15-
én kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 
166/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat Komlóska Község által meghirdetett mozgalom és beruházás 
támogatására 
161/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

12. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
164/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

13. Tájékoztató a gyermekvédelmi és a köznevelési (óvodai) intézmények 
2013/2014. gondozási- és nevelési év indításáról 
158/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

Zárt: 
14. Javaslat Pest Megyei díjakra való felterjesztésre 

157/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

15. Javaslat a Budakalász, Erdőhát utca 3544/296 és 3556/5 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére  
162/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
16. Javaslat a budakalászi 3081, 3082/2, 3103, 3106/3, 3162/2, 3162/3, 

3253/1, 3253/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok belterületbe 
vonására a Berdó csatorna pályázathoz kapcsolódóan, valamint az önrész 
kiegészítésére  
168/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
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Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
17. Javaslat a Budakalász Klenity I. dűlő területrendezés elveinek 

megállapítására  
163/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. új könyvvizsgálójának 

megbízására  
Tájékoztató a BKÜ Kft. jövőbeni működésének stratégiai irányvonalairól 
169/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

19. Javaslat Diós Zoltán július havi helyiségbérleti díjának elengedésére, és 
bérbeszámítás engedélyezésére  
171/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Kaltner Károly bizottsági elnök 

 
20. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  

165/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

 
Rogán László köszönti a megjelenteket. A rendes ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kéri, hogy szavazzon a 
testület a javasolt napirendekről. 
 
A Képviselőtestület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 9 
egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
Rogán László: Szeretnék beszámolni a legutóbbi rendes ülés óta eltelt 
időszak fontosabb eseményeiről. 
- Június 28-án megtörtént az egészségház átadása. Mára már ott folyik az 

összes háziorvosi, fogorvosi rendelés, valamint a védőnői szolgálat.  
- Az idei évre tervezett kátyúzás befejeződött.  
- Az új patakhíd megérkezett a városba, folyik az engedélyezési eljárás, 

hogy elhelyezhessük a rendelő főbejáratához 
- Megújult a millenniumi parkunk 
- Kálvária feltárása megtörtént. Holnap városunkba érkezik Erdő Péter 

bíboros úr, aki meg fogja tekinteni 
- Sikeres városnapot tartottunk 
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- Múlt héten vasárnap Tour de Kalász-t tartottunk, több, mint 400 
résztvevővel 

- A nyár folyamán iskoláink megkapták azokat a fejlesztéseket, melyről a 
képviselőtestület korábban szavazott, a tanév rendben beindult 

- Most vasárnap a Szent István grund átadása is megtörtént 
- Augusztus 20-i ünnepségek keretében átadtuk a városi díjakat 
- A szív- és érrendszeri szűrővizsgálat újra indult, kérek mindenkit, aki 

teheti, vegyen részt rajta 
- Befogadták a Berdó csatorna pályázatunkat 
- Pályáztunk az Itthon Magyarország programsorozathoz történő 

csatlakozásra. Ezt szombaton, a szüreti felvonulással egybekötve tartjuk.  
 
 

Máté István és Nógrádi Zoltán megérkezett. 
A Képviselőtestület 11 fővel folytatja munkáját. 

 
 

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

2. sz. módosítására  
154/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A költségvetés módosítására azért van szükség, mert a 
féléves beszámoló benyújtásakor a központi költségvetésből kapott 
pótelőirányzatokat szerepeltetnünk kellett a beszámolóban. Ez a módosítási 
javaslat 47 millió 729 ezer forinttal emeli a költségvetésünk főösszegét, ami 
kiadási oldalon tartalékba kerül. Az előterjesztést megvizsgálta az 
önkormányzat könyvvizsgálója, aki a tervezetet rendeletalkotásra 
alkalmasnak találta. 
Az előterjesztést mind a három bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
rendeletalkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

19/2013.(IX.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a Önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló 19/2013.(IX.27.) sz. rendeletét. 
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2. Budakalász Város Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló 
155/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzat első féléves gazdálkodása 
kiegyensúlyozott volt. Bevételeink 45,7 %-ban, míg kiadásaink 
összességében – a hiteltörlesztésekkel együtt – 54,2 %-ban teljesültek. Az 
önkormányzat könyvvizsgálója az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra 
alkalmasnak találta. 
Az előterjesztést mind a három bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az határozatot hozta: 
 

225/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: Azonnal 
 

3. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet, és a Szolgáltatási Szerződés módosítására  
172/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Január 1-jén lépett hatályba az új a hulladékgazdálkodásról 
szóló törvény. Rendeletünk módosítása arra irányult, hogy a helyi 
szabályozás ne ütközzön az új magasabb rendű jogforrásba. Legalapvetőbb 
változás a korábbi szabályozáshoz képest az, hogy a közszolgáltatási díjat 
már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet állapítja meg, 
valamint a „házhozmenő” szelektív gyűjtéshez a szolgáltatatónak kell 
biztosítania a zsákokat, és a lakosoktól csak ezek a zsákok kerülhetnek 
elszállításra. 
A Szolgáltatási Szerződés módosítását szintén az időközben megváltozott 
szabályozás indokolja. 2013. július 1-től településünkön a hulladékkezelési 
közszolgáltatási feladatokat az AVE Tatabánya Zrt. jogutódja a Vértes 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.  
Az előterjesztést mind a három bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
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Kaltner Károly: Az új szolgáltató 6 db sárga zsákot fog kiosztani, amely 
cserezsákként fog működni. A zöld hulladékhoz zöldet fog kiosztani. A régi 
zsákokat már nem lehet felhasználni. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja a város területén 
képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, 
ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási 
Szerződés módosítását. A testület felhatalmazza a polgármestert 
az (AVE jogutódjával) Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Kft.-vel (2800.Tatabánya Komáromi u. 55., képviseli: Kovács 
Krisztián ügyvezető igazgató) a szerződést kösse meg.  
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester felolvassa a rendeletalkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

20/2013.(IX.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a 20/2013.(IX.27.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati 
rendeletét a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a 
települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 41/2012.(XII.28.) Önkormányzati 
rendelete módosítását. 
 
 

4. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázatának aktuális 
állásáról 
Üzemeltetési koncepció elfogadása 
Társulási Megállapodás és tagság felülvizsgálata 
173/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A korábban elfogadott projekttartalmat és üzemeltetési 
koncepciót az új hulladékgazdálkodási törvény tekintetében felül kellett 
vizsgálni.  
Az európai uniós támogatás feltétele Társulási Megállapodás módosítása. 
Amennyiben Önkormányzatunk elfogadja a Társulási Megállapodás 
módosítását, akkor a következő közbeszerzési eljárásunk során elő kell írni, 
hogy a közszolgáltató hulladékot a Társulás tulajdonába kerülő új 
létesítményekbe köteles szállítani. 
Az előterjesztést a pénzügyi, településfejlesztési és környezetvédelmi 
bizottság megtárgyalta és az első három határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

227/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen 
előterjesztés szerint a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott tájékoztatót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Rogán László polgármester 

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

228/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-án tárgyalt 
üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a Társulás egy 
saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-
11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett 
vagyon hasznosítására. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Rogán László polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

229/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja jelen előterjesztés mellékleteként szereplő Társulási 
Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, és felhatalmazza 
Rogán László polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 

5. Javaslat a 2014. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásra, a pályázat kiírására 
156/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A korábbi évek hagyományaihoz hűen, a budakalászi, 
felsőoktatási tanulmányokat folytató, szociálisan hátrányos helyzetű diákok 
támogatására az Emberi Erőforrás Minisztériummal a 2014. évre meghirdette 
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot. A szociális elbírálás szempontjait és 
módját meghatározva, pénzügyi keretösszeg meghatározása mellett a 
pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról és megbízásáról 
szól az előterjesztés.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan támogatták a határozati 
javaslatok elfogadását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

230/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 

évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek 
elfogadásával csatlakozik a 2014. évi ösztöndíjrendszerhez, s 
felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
rendszerben történő regisztrációra és a csatlakozási 
nyilatkozat aláírására, a pályázati eljárás lefolytatására. 

 
 A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi bírálati 

szempontjait az alábbiakban határozza meg: 



 10 / 23 

A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – 
a bíráló bizottság álláspontja alapján környezettanulmány 
lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi szempontokat 
veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges: 
A pályázó: 
 rossz anyagi körülmények között él, az egy főre jutó havi 

jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a 
hatályos jogszabály által meghatározott) összegének 
kétszeresét nem haladja meg, 

 árva vagy félárva, 
 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 
 gyermeket nevel, 
 egyedül neveli gyermekét, 
 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a 

családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 
 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban 
részesül, 
 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, 
 nem részesül kollégiumi ellátásban.” 

 
A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN 
ESETBEN dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak szerint: 
 a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. 

évi III.tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII.törvény szerinti) 
jövedelmének (ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint 
összege  (APEH szja, munkáltatói jövedelem igazolás,  
gyermektartás, családi pótlék, árvasági, özvegyi nyugdíj 
jogosultságát és összegét igazoló dokumentumok). Jövedelem 
az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói 
adóról, ill. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, ill. hozzájárulást kell fizetni. 

 a pályázó és közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - 
EREDETI tanulói és/vagy hallgatói jogviszonyának igazolása, 
0-5 év közötti testvér esetében születési anyakönyvi kivonat 
másolata, 

 a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának 
(testvér), kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata 

 tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság 
határozata. 

 hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső 
jövedelmet(!!!!) 
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 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 
a 2014. évre 700.000.- Ft támogatási összeget állapít meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a 700 000 Ft előzetes 
kötelezettség vállalást a 2014. évi önkormányzati 
költségvetésbe, illetve szükség szerint az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletbe építse be. 

 
Határidő:  2013. október 11. 
Felelős:     Rogán László polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

231/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatokat elbíráló ad hoc bizottságba az alábbi 
személyeket választja meg: 
1. Elnök: Tolonics István (képviselő) 
2. Tagok: Balogh Csaba (képviselő) 
3.        Németh Antal (képviselő) 
4.      Baloghné Hellinger Éva (gyermekvédelmi felelős) 
5.       Kompaktor Jánosné (óvónő) 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
 
6. A Katolikus Egyház 2013. évi támogatása 

159/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő - egyházak 
beruházási, fejlesztési támogatásokra rendelkezésre álló 3 millió Ft 
keretösszeget a Budakalászi Római Katolikus Egyházközség számára 
támogatásként javaslom a szükséges és befejezetlen felújítási munkálatok 
elvégzéséhez.  
1 millió Ft-ot az egyház tulajdonában lévő Klisovác utcai temető ravatalozója 
előtti térburkolat és az Egészségház építése során lebontott kerítés 
megépítéséhez, valamint 2 millió Ft-ot a Szentistvántelepi Templom 
felújításának befejező munkálataihoz, a homlokzati nyílászárók és a templom 
ülőpadozatának cseréjéhez. 
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A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. 
Mind a két bizottság egy további határozat elfogadását javasolta, melyet 
befogadok: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
önkormányzati költségvetés elfogadása és a támogatások meghatározása 
során a Budakalászi székhelyen működő és a 2013. évben önkormányzati 
támogatásban nem részesült egyházközösségeket előnyben részesíti. 
 
Nógrádi Zoltán: Tartózkodni fogok. Szívesebben láttam volna, ha 
kiterjesztjük már most a többi egyházra a támogatás lehetőségét. 
Természetesen örülök, hogy jövőre őket tesszük a lista elejére. 
 
Major Ede: A katolikus egyház nagyon sokat vállal a városban. Úgy 
gondoltuk, hogy most ők kapják meg a támogatást, viszont a jövő évben 
elsőbbséget élvezzenek a többi egyházak.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

232/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 9/2013.(II.26.) önkormányzati 
rendeletben az egyházak támogatására rendelkezésre álló 
3.000.000 Ft összeget a Budakalászi Római Katolikus 
Egyházközség (Budakalász, Ady E. út 1.) részére támogatásként 
biztosítja az alábbi megosztásban:  
 a Szentistvántelepi Templom (Budakalász, Széchényi út 

51.) felújítási munkálatainak folytatására, a bejárati 
homlokzat nyílászárójának cseréjére és a templom 
padozatának felújítására 2.000.000 Ft, 

 valamint a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő 
Klisovác. u. 6. sz alatt lévő temető kerítésének és a ravatalozó 
előtti térburkolatnak a felújítására 1.000.000 Ft támogatást 
nyújt.   

 
Határidő: értesítés és szerződéskötés 2013. október 10-ig 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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233/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
önkormányzati költségvetés elfogadása és a támogatások 
meghatározása során a Budakalászi székhelyen működő és a 
2013. évben önkormányzati támogatásban nem részesült 
egyházközösségeket előnyben részesíti. 
 
Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Polgármester 

 
 
7. Javaslat a 2013. évi polgármesteri keret összegének megemelésére 

160/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A 2013. évi költségvetési rendelet 2 millió Ft összeget 
határozott meg a polgármester saját rendelkezési keretére. A PTKB 
módosítást javasolt, melyet befogadok, és az alábbi határozati javaslatot 
terjesztem elő: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 9/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. sz. 
melléklet/önkormányzat dologi kiadásai/21. sorban rendelkezésre álló 
3.000.000 Ft-os kommunikációs keret 2013. szeptember 26-án 
kötelezettségvállalással le nem kötött összegét teljes egészében a 
polgármester rendelkezési keretébe (rendelet 11. sz. melléklet/1. sor) 
átcsoportosítja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 
átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
vezesse át. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

234/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 9/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. 
sz. melléklet/önkormányzat dologi kiadásai/21. sorban 
rendelkezésre álló 3.000.000 Ft-os kommunikációs keret 2013. 
szeptember 26-án kötelezettségvállalással le nem kötött összegét 
teljes egészében a polgármester rendelkezési keretébe (rendelet 
11. sz. melléklet/1. sor) átcsoportosítja. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert, hogy az átcsoportosítást a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor vezesse át. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 
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8. Javaslat forrás biztosítására a Polgármesteri Hivatal B épületének 

fűtés-rekonstrukciós munkálataira  
174/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Polgármesteri Hivatal B épületéből az orvosok elköltöztek, 
így lehetőség nyílt az eredeti funkcióhoz való visszaalakítás munkálatainak 
megkezdésére. Ezen munkálatok végzése során felmerült az az igény, hogy a 
már sokszor átalakított fűtési rendszert most végre helyreállítsuk, hogy 
megfelelően, energiatakarékosan lehessen üzemeltetni. 
Az előterjesztést a pénzügyi, településfejlesztési és környezetvédelmi 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
 
Németh Antal: Ez a probléma valóban évek óta húzódik. Bízunk abban, 
hogy ez az összeg elegendő lesz a munkálatok elvégzésére.  
 
 

Máté István elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

235/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
átcsoportosít 900.000.- Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 9/2013 (II.26.) önkormányzati rendelet 
13. mellékletének 7. pontjában meghatározott „Kolónia 
csapadékvízelvezetés” keretből, továbbá a 8. mellékletéből az 
Önkormányzat dologi kiadásaiból 170.000.- Ft-ot az ugyanezen 
rendelet 13. mellékletének 11. pontjában meghatározott 
„Költözés után PMH B épület visszaalakítása” keretbe. 
Az átcsoportosítás oka a Polgármesteri Hivatal B épületének 
fűtés rekonstrukciós munkálatainak elvégeztetése. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés 
soron következő módosításakor a fenti összegek 
átcsoportosításáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Rogán László polgármester 
Határidő:  azonnal 
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9. Javaslat a Budai út 32. sz. (volt mozi épület) csőtörés miatt keletkezett 

vízfogyasztás kifizetésére 
167/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A volt mozi épület vízbekötése a szomszédos Német 
Nemzetiségi Egyesület által használt ingatlanról történt, a cső fektetését a 
mozi épület várótermén keresztül végezték el. Vélhetően 2012 novemberében 
csőtörés következett be. A csőtörést sajnos az ott lakó nem észlelte, és a víz 
2013 február hónap végéig folyt. A vízdíj megfizetésére a DMRV számlát 
bocsátott ki.  A határozati javaslatban szereplő összeget módosítom, mert van 
egy 104.114.- Ft-os számla is, így összesen 1.277.073.- Ft-ot kell az 
egyesület számlájára utalni.   
Az előterjesztést a PTKB megtárgyalta és a határozati javaslatot kiegészítette. 
Ezt a javaslatot befogadom és az alábbi határozat elfogadását javaslom: 
Határozati javaslat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budai út 32. sz. volt 
mozi épületben keletkezett csőtörés vízdíjszámla kifizetését 1.277.073- Ft-ot 
az önkormányzat kártérítés jogcímén vállalja. A vízdíjszámla összeget a 
díjfizetőnek, Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület számlájára átutalja.    
Az egyesület igazolni köteles, hogy a vízdíjszámla kiegyenlítése megtörtént.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a Német Nemzetiségi 
Egyesületet, hogy vizsgáltassák felül a rendszer műszaki állapotát, illetve 
gondoskodjanak a vízóra illetéktelen személyek általi 
hozzáhozzáférhetetlenségéről, zárhatóságról. Az ellenőrzés megtörténtéről 
adjanak tájékoztatást. 
A vízdíj kifizetése az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendelet 
„lakóingatlan közüzemi díjak keret terhére” történik.  
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

236/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budai út 
32. sz. volt mozi épületben keletkezett csőtörés vízdíjszámla 
kifizetését 1.277.073- Ft-ot az önkormányzat kártérítés jogcímén 
vállalja. A vízdíjszámla összeget a díjfizetőnek, Budakalászi 
Német Nemzetiségi Egyesület számlájára átutalja. 
Az egyesület igazolni köteles, hogy a vízdíjszámla kiegyenlítése 
megtörtént.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a Német 
Nemzetiségi Egyesületet, hogy vizsgáltassák felül a rendszer 
műszaki állapotát, illetve gondoskodjanak a vízóra illetéktelen 
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személyek általi hozzáhozzáférhetetlenségéről, zárhatóságról. Az 
ellenőrzés megtörténtéről adjanak tájékoztatást. 
A vízdíj kifizetése az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési 
rendelet „lakóingatlan közüzemi díjak keret terhére” történik.  
 
Határidő: a pénz átutalására 2013. október 15. 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
10. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. február 

15-én kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 
166/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: A 2013. február 15-én a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 1.b pontja - amely a Zeneiskola 
Szentendrei út 9/a épületének átadása és a kalászi gyermekek oktatásának 
kizárólagosságát tartalmazza - ellentmond az iskolák átadásáról szóló 
törvény szellemiségének, ezért  a Tankerület igazgató nem írta alá a 
szerződést. A szerződés ezen pontjának a módosítását rendelte el. A 
szerződés és a módosításával nem sérül az önkormányzat tulajdonjoga, a 
tankerület az épületet a zeneiskolai oktatás ellátására kapta használatba. A 
szakbizottságok a határozat elfogadását javasolták. Kérem, hogy 
amennyiben nincs észrevétel, szavazzunk. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

237/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
köznevelési intézmények állami fenntartása és működtetése 
tárgyában a 23/2013.(I.31.) Kt. határozat mellékletét képező, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződés 1.b) pontja helyébe az alábbi 
szövegrész kerül: 
„A Budakalász, 1291/25 hrsz-ú ingatlanon lévő, a Kalász Suli 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az alapító okirat 
szerint is telephelyéül szolgáló, természetben Budakalász, 
Szentendrei út 9/a sz. alatt található épületet, amelyben a Kós 
Károly Művelődési ház és Könyvtár épületegyüttesének részeként 
a helyi zeneművészeti nevelés-oktatás történik. „ 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen 
határozattal módosított és a határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződés aláírására.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:    azonnal 

 
Máté István visszajött az ülésterembe.  
A jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 
 

11. Javaslat Komlóska Község által meghirdetett mozgalom és beruházás 
támogatására 
161/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Komlóska község Polgármestere valamennyi település 
önkormányzathoz azzal a kéréssel fordult, hogy csatlakozzanak az egész 
nemzetet összefogó kezdeményezéshez, a nemzet lelki megújulását hozó 
mozgalomhoz. A nemzet kápolnájának megépítéséhez pénzügyi adományt, 
faragott terméskövet és egy marék földet kér minden támogató 
önkormányzattól. Eddig már 1500 település csatlakozott a mozgalomhoz, 
Budakalász részéről egy faragott terméskő és egy marék föld adományázást 
javaslom. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is támogatta a határozati javaslatok 
elfogadását. 
 
Dr. Hantos István: Szép a kezdeményezés, ugyanakkor tartózkodni fogok, 
mert az alapszabályban van néhány pont, ami dilemmát okoz számomra.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

238/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete üdvözli 
Komlóska Község polgármestere által közzé tett felhívást, a 
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakítását, 
újjáélesztését.  
Budakalász Város Önkormányzata a mozgalom céljait, 
szellemiségét, értékrendjét elfogadja, annak megvalósításával 
egyetért.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
mozgalom kiemelt beruházását, az Engesztelő Kápolna 
megépítését 1 db 30*40*50 cm-es faragott terméskő 
felajánlásával támogatja, valamint a Nemzet egységének 
megvalósításához egy marék földet adományoz. 



 18 / 23 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
faragott terméskövet elkészíttesse és azt az adományként 
felajánlott marék földet Komlóska Község Önkormányzata 
részére eljuttassa. A Képviselő-testület a faragott terméskő 
elkészítésének és szállításának költségét -maximum 50.000,- Ft 
erejéig - a 2013. évi polgármesteri keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: értesítés azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
12. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

164/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Rendszeresen visszatérő napirend. Az előterjesztést minden 
bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

239/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
április 25-től 2013. augusztus 30-ig terjedő időszak alatt 
nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
13. Tájékoztató a gyermekvédelmi és a köznevelési (óvodai) intézmények 

2013/2014. gondozási- és nevelési év indításáról 
158/2013.(IX.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Budakalászi Bölcsőde, a Telepi Óvoda és a Nyitnikék 
vezetői a 2013/2014-es gondozási és a nevelési év indításáról írásban 
tájékoztatást nyújtottak.  A szakbizottság a vezetők személyes meghallgatása 
mellett a tájékoztatókat elfogadásra javasolta.   
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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240/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Bölcsőde 2013/2014. gondozási év indításáról szóló 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Rogán László polgármester 

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

241/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyitnikék Óvoda 2013/2014. nevelési év indításáról szóló 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Rogán László polgármester 

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

242/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi 
Óvoda 2013/2014. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter: Három dologban szeretnék tájékoztatást kérni. 
Egyik: Szemétszállításnál nem figyelnek oda, hogy a kuka milyen 
minőségben kerül vissza a tulajdonosokhoz. Egyre több kuka reped. Kellene 
beszélni a szemétszállítókkal, hogy kicsit figyeljenek oda. 
Másik: Hangos zeneszó hallatszott egy Kőbányai úti lakóházból, és a 
Klisovác utcából a közterületes átkiabált. Ha ilyen gond van, oda kellene 
menni, és nem az utca túloldaláról átkiabálni. 
Harmadik: Kaptam egy felkérést dr. Bedők Máriától. Klenity I-ben 
belterületbe csatolást kértek. 2011, 12, 13-ban adtak beadványt. Egyikre sem 
kaptak választ. Gondolom, ez megengedhetetlen dolog. Többször tárgyaltak 
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Turi úrral is. A döntésbe nem akarok beleszólni, de gondolom, egy beadott 
levélre válaszolni kell. 
 
Tolonics István: Vesszőparipám a Jókai utcai övárok. A BKV nagyon sok 
cserjét kiirtott, most már talán elvitte a nyesedéket. A sín alatti árokba sok 
gaz, bokor nőtt ki. Nem fog tudni a víz elfolyni. 
A Lenfonónál látom, hogy földkábelt tesznek le. Lehet, hogy ez már a P+R 
megvalósítása kapcsán történik? 
A Vasútsornál egy fekvőrendőr megrongálódott. 
Csatlakozom Polgármester úrhoz, hogy elmondjam, hogy 27. alkalommal 
rendezzük meg a szüreti felvonulást. Kérem, hogy minél többen 
csatlakozzanak ehhez a rendezvényhez. 
 
Rogán László: A fekvőrendőrt meg fogjuk nézni. Fakivágással kapcsolatban 
– engedélyeztetni kell – addig nem tehetünk semmit.  
BKV jelezte, hogy az átjárót újítják fel. Ez sajnos még nem annak a nagy 
rekonstrukciónak a része, amire várunk. 
 
Balogh Csaba: Nagy örömmel vettem, hogy majd beindul két szakrendelés. 
A reumatológiai szakrendeléshez kapcsolódhatna a gyógytornász. Lesz-e 
ilyen? 
 
Rogán László: Fizetős lesz a gyógytornász. Az OEP támogatást csak a 
pszichiátriára és a reumatológiára kaptuk meg.  
 
Balogh Csaba: Ciklámen utcai lakók látták, hogy a hajléktalan szálló előtti 
konténert – amelybe használt ruhát gyűjtenek – kipakolják arra illetéktelen 
személyek. Mit lehet ez ellen tenni? 
 
Rogán László: Ciklámen utcából sok problémát jeleztek az emberek. 
Kérdezték, hogy mi a megoldás. Budakalásznak rendelkeznie kell hajléktalan 
melegedővel. De, megtehetjük, hogy megszüntetjük, és szerződést kötünk 
valamelyik környékbeli önkormányzattal. Sajnos a rászoruló emberek nem 
méltányolják azt a ráfordítást, amit az önkormányzat tesz. 
 
Balogh Csaba: Mindenki arról panaszkodik, hogy a körforgalmunk 
bedugult. Nem lehetne-e egy lámpát betenni, hogy a József Attila utcából rá 
tudjanak hajtani. 
 
Rogán László: Sajnos az autóvezetők nem tartják be a kreszt.  
Én is látom, hogy a facebookon aláírást gyűjtenek a lámpás kereszteződés 
ellen, hogy nem lehet rajta közlekedni. Ezúton mondom, hogy nem kötelező 
Budakalászon keresztül közlekedni. A Pomázi bekötő úton is el lehet érni a 
11-est. Budakalászon naponta 15000 kocsi halad át, ebből 12000 nem 
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budakalászi. Ez a kereszteződés a Kalásziak kényelmére épült. Egyébként 
pedig a problémákat a közútkezelő felé jelezzék, mert az út nem a mienk.  
 
Balogh Csaba: Körzetemben van a Szentendrei út 1-3. Az utcai fronton két 
nagy kiszáradt fenyőfa éktelenkedik. Ez nagyon veszélyes. Nem lehetne azt a 
két fát kivágni és rászorulónak odaadni? 
 
Rogán László: Ez megtörtént. Saját emberrel nem tudjuk kivágni. 
Kolléganőm megrendelte a szakszerű kivágást. A kivágott fát mindenképpen 
rászorulóknak juttatjuk el.  
 
Balogh Csaba: Pomázon szeptember 21-én a városnap keretében volt 
tűzoltósági állománygyűlés, ahol két budakalászi fiatal kapott kitüntetést. 
Nagyon szép ünnepség volt.  
 
Dr. Hantos István: Berdó csatornázás – most, hogy befogadták a pályázatot, 
lehet-e valami ütemezést tudni?  
 
Rogán László: Befogadták a pályázatot, de nem tudom, mikor kapunk olyan 
információt, amit a lakosság felé továbbíthatnánk.  
 
Németh Antal: Hozzám is érkeztek a Berdó ütemezésével kapcsolatos 
kérdések. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat a lehetőségekhez képest 
azonnal tájékoztatja a lakosságot. A bejelentésnek valószínű, hogy mindenki 
örül, ez belátható időn belül elindulást jelez.  
Krunity képviselőtársam jelezte a válaszadási problémát. Hozzám is eljutott 
ilyen lakossági észrevétel. Egyébként a múltkor a rádióban hallottam a 
Kormányhivatal vezetőjétől, hogy hozzájuk is nagyon sok panasz érkezik, 
hogy az önkormányzatok nem mindig teljesítik válaszadási kötelezettségüket. 
Ebbe a polgármester úr kevésbé lát bele, mint a jegyző. Ez nem szerencsés 
dolog, ezen változtatni kell.  
Másik észrevételem – idősek otthonából jöttek olyan jelzések, hogy az a 
fejkvóta, ami jelenleg van, több nyugdíjas esetében kiegészítésre várna. Ez 
valószínűleg hivatalból az Önkormányzatnak kell elindítani. A 90 év 
felettieknek azokat a kiegészítéseket az önkormányzat költségvetésébe 
beépíti. Én javaslom, hogy a következő költségvetés készítésekor mérjük fel, 
hogy hol tart ez a fejkvóta, és ténylegesen mennyire van szükség.  
 
Rogán László: A válaszadással kapcsolatban – konkrétumot tudunk 
megnézni.  
 
Németh Antal: Liszkainé is jelezte, hogy nem kapott választ.  
 
Rogán László: Valószínű, hogy valamiféle információáramlási probléma  
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Dr. Papp Judit: Ez nem jellemző a hivatalra, én megdöbbentem ezen a 
bejelentésen. Ha a nyilvános testületi ülésen ilyen elhangzik, a lakosság mit 
gondol a hivatalról, hogy nem válaszolnak. Ez nem jellemző ránk. Konkrét 
ügynek tudunk utána nézni.  
 
Máté István: Az elmúlt időszakban megszaporodtak a betörések. Ilyenkor 
rögtön azt kérdezik, hogy hol vannak a rendőrök.  
 
Rogán László: Sajnos az ősz beköszöntével megindultak a bűnöző elemek. 
A rendőrség ott van.  
 
Máté István: Sajnos az idős emberek hiszékenységét használják ki. Erre 
vonatkozó felhívást kellene megfogalmazni. Udvarhelyi úr biztosan vállalja 
egy ilyen felhívás elkészítését.  
A másik probléma – Bölcsődénél szükség lenne egy gyalogátkelőhelyre. 
tudom, hogy ez a közútkezelőhöz tartozik.  
 
Rogán László: Ha a meglévő zebrától 50 méterre teszünk még egyet, akkor 
valóban Pomázig és Békásig fog állni a sor. 
 
Máté István: Sokan kérdezik. hogy miért nem lehet villogóra állítani.  
 
Rogán László: Csak a HÉV üzemszünet idejére lehetne sárga villogóra 
állítani. De valószínűleg nem ez a megoldás.  
 
Máté István: Nagyon sok illegális ittlakó. Meg kellene nézni este a parkokat, 
a Berdóban lévő nyaralókat. Tele vannak bevándorlókkal, akik beköltöznek, 
lelakják a házakat és tovább állnak.  
 
Rogán László: Annak idején én is felvetettem ezt Parlagi polgármester 
úrnak. Én sem tudok mást mondani, mint amit ő mondott. Európai Uniós 
állampolgárok, teljes joggal tartózkodnak az országban. Nem lehet őket 
hazaküldeni azért, mert egy nyaralóban laknak, vagy mert a parkban vannak.  
 
Kaltner Károly: Többen felhívtak a Cseresznyés utcából és a Bodza utcából, 
hogy járhatatlanok az utcák. Beszéltem a beruházással, 
Idősek világapja – hogy lehet oda bejutni? Kell-e regisztrálni? 
Hogy lesz az idén a csomag az időseknek? 
 
Rogán László: Az idősek világnapját a Művelődési ház szervezi, regisztrálni 
kell. Van telefonszám, ahol jelentkezni kell. 
November második felében fogunk csomagot eljuttatni az időseknek. Kértem 
a hivatalban, hogy a legoptimálisabb csomagot összeállítani. Ha ez meg van, 
októberben a beszerzést megejtjük. Megbeszéltem a Benkó Attilával, hogy a 
Művelődési házban kijelölünk egy átvevő pontot, hogy aki tudja, vegye át, 
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ugyanis nem tudjuk megoldani a kihordást. Erről részletes tájékoztatást 
fogunk adni.  
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést 17.30 órakor berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
munkáját.  
 

K.M.F. 
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