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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 34/2013 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. október 31-én, (csütörtökön) 8:00 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről  
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter 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 
dr. Kulin Sándor, a Jóléti Szolgálat ügyvezetője 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat az önkormányzati bértelkek hasznosítására és az önkormányzati 

bértelkek hasznosításáról szóló rendelet módosítására 
180/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a hulladékkezelési szolgáltatási szerződés módosítására 

189/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde alapító okiratának módosítására, 
szerkezeti-formai javításokkal történő jóváhagyására 
185/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat az iskolák Intézményi Tanács delegáltjaira 
186/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat önkormányzati bérlakások értékesítésére 
190/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja beszámolójának elfogadására 
182/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2013. évi 
beszámolójának elfogadására 
183/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés 
helyzetéről 
181/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

 
Zárt: 
9. Javaslat döntéshozatalra az Egészségház működtetésével összefüggő 

feladatokról, valamint az orvosok feladat-ellátási szerződésének 
módosításáról  
192/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat lakásbérleti díj csökkentésére  
179/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat alapítványi kérelmek támogatására  
184/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

12. Javaslat a Budakalász, Gyümölcs utca 3028 hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonrészének értékesítésére  
187/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a Budakalász, Erdőhát utca 3544/296 és 3556/5 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére  
188/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

14. Javaslat a 08/36 azonosító számú ingatlan bérleti jog megszűnésével 
kapcsolatos költségek vállalásáról értékesítésére 
191/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Tájékoztatja 
a képviselőket, hogy egy technikai probléma miatt rendkívüli a mai ülés. Erre 
tekintettel a mai ülésen – az SZMSZ szerint és a képviselőkkel történt 
megbeszélés alapján – nincs polgármesteri beszámoló és napirenden kívüli 
képviselői hozzászólás.  
 
 
Nógrádi Zoltán: Nem tartom szerencsésnek, hogy ezt mindenki elfogadta. 
Én szeretném, ha legalább a napirenden kívüli hozzászólás megtörténne. 
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Rogán László: Rendben, de akkor szigorúan maximum 2 percben.  
 
Németh Antal: Tegnap a bizottság az önkormányzati bérlakások kérdését 
levette a napirendről. Gondolom, azt most is le kell venni. 
Rogán László: Ha a bizottság levette, én is visszavonom. Kérem, hogy így 
szavazzunk a javasolt napirendről. 
 
A Képviselő-testület mind a módosított nyilvános, mind a zárt ülés 
napirendjét 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat az önkormányzati bértelkek hasznosítására és az 

önkormányzati bértelkek hasznosításáról szóló rendelet módosítására 
180/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önálló helyrajzi számmal rendelkező bértelkekre 
vonatkozó bérleti szerződések a mai napon lejárnak. Egy részük esetében a 
szerződések meghosszabbíthatóak, azonban a 017/10 hrsz. alatti területen 
lévő bértelkek bérbeadás útján történő hasznosítása – annak átminősítése 
miatt – már nem indokolt. A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és mind 
a rendelet-módosító, mind a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítási javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

21/2013.(X.31.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
– a rendeletmódosítási javaslat mellékletét képező – az 
önkormányzat tulajdonában lévő pihenő célú bértelkek 
hasznosításáról szóló 35/2009. (X.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 21/2013. (X.31.) önkormányzati rendeletét. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
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Ezt követően a határozati javaslatot bocsátja szavazásra. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

256/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában álló, önálló helyrajzi számmal 
rendelkező bértelkek esetén a bérleti időtartamot további 1 
évvel, azaz 2013. november 1-jétől 2014. október 31-éig 
meghosszabbítja azon bérlők esetében, akik a bértelket 
rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával használják.  
Amennyiben a bérleti időtartam lejártának napján a bérlőnek 
bérleti díjtartozása áll fenn, úgy a bérleti szerződése csak abban 
az esetben hosszabbítható meg, amennyiben a tartozás rendezése 
vonatkozásában részletfizetési megállapodást köt. 
A 017/10 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban álló területen 
lévő, önálló helyrajzi számmal nem rendelkező bértelkekre 
vonatkozó bérleti szerződéseket a Képviselő-testület nem 
hosszabbítja meg, a bérlőknek a kiértesítés kézhezvételétől 
számított 3 hónapon belül rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban át kell adniuk a bérleményt.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önálló 
helyrajzi számmal rendelkező bértelkekre vonatkozó telekbérleti 
szerződések meghosszabbítására, valamint a 017/10 hrsz. alatt 
lévő, önálló helyrajzi számmal nem rendelkező bértelkek 
bérlőinek kiértesítésére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
 
2. Javaslat a hulladékkezelési szolgáltatási szerződés módosítására 

189/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Vértes Vidéke Kft által korábban megadott díjakat 
felülvizsgálta és most a rezsicsökkentés jogszabályának megfelelően adta 
meg. A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta.  
 
Nógrádi Zoltán: A fémhulladék és a fémes dobozoknak mi lesz a sorsa? 
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Rogán László: Jelen pillanatban azt nem viszik szelektíven. A papírhulladék 
kötegelve kitehető. A fémhulladék bevihető a hulladékudvarba. 
 
Nógrádi Zoltán: Az a gondom, hogy ezek a hulladékok be fognak kerülni a 
kukába. Nagyon nehéz lesz utána visszaszoktatni a lakosságot a szelektív 
gyűjtésre. 
 
Kaltner Károly: Egy levélben meg lehet keresni a szolgáltatót, és jelezni ezt 
a problémát.  
 
Több hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

257/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
226/2013.(IX.26.) Kt. határozat mellékletét képező Szolgáltatási 
Szerződés 6. pontjában szereplő táblázat helyébe az alábbi 
táblázat kerül:  

2013. év 2013.07.01-től 
alkalmazott árai 

 
 

 
 

 
 

60  literes szabványos tároló 224 Ft/ürítés 970 Ft/hó 11.648 Ft/év 
110 - 120 literes szabványos 
tároló, 120  l-es szabványos zsák 

339 Ft /ürítés 1469 Ft/hó 17.628 Ft/év 

240 literes szabványos tároló 688 Ft/ürítés 2981 Ft/hó 35.776 Ft/év 
1.100 literes szabványos tároló 3150 Ft/ürítés 13.650 Ft/hó 163.800 

Ft/év 
4,5-es zárt konténer 27.000 

Ft/ürítés 
 
 

 
 

6 m3-es konténer építési és egyéb 
illegális hulladék elszállítására 

33.000 
Ft/ürítés 

 
 

 
 

7 m3: az intézményi zöld, 
szállítására 

38.000 
Ft/ürítés 

 
 

 
 

120 literes zsák a többlet hulladék 
szállítására 

315 Ft/db  
 

 
 

120 l-es zsák  
 
többlet zöldhulladék elszállítására 

315Ft/db  
 

 
 

 
A határozat módosítása a 226/2013.(IX.26.) Kt. határozat és a 
szerződés többi részét nem érinti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
szolgáltatási szerződés fenti módosítással történő aláírására.  
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Határidő: azonnal.  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
3. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde alapító okiratának módosítására, 

szerkezeti-formai javításokkal történő jóváhagyására 
185/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Államkincstár technikai észrevételt tett az Alapító 
Okiratot ennek megfelelően módosítottunk. A Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi normatív 
határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
258/2013.(X.31.) Kt. határozata a  

Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) 
alapító okiratának módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Budakalászi Bölcsőde (2011 
Budakalász, Budai út 10.) alapító okiratát a Magyar 
Államkincstár 2013. szeptember 30-án érkezett levelében foglalt 
észrevételekkel - formai javításokkal - módosítja. A módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét képező 
alapító okiratot jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, a jóváhagyott alapító okirat MÁK Budapesti és 
Pest megyei Igazgatóságának - a törzskönyvi bejegyzés céljából 
történő - ismételt benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
4. Javaslat az iskolák Intézményi Tanács delegáltjaira 

186/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint Intézményi 
Tanácsot kell létrehozni, melybe az Önkormányzatnak is delegálnia kell. A 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Németh Antal: Tegnap az OKSB ülésén alaposan kielemeztük a napirendet. 
Felmerült, hogy az iskolaszékek működésével kapcsolatban mi a tényállás. 
Villám Zsuzsanna azt mondta, hogy ez a tanács fogja ezt helyettesíteni. A 
törvény lehetőséget adott volna, hogy létrejöjjenek ezek a tanácsok. 
Kezdeményezés nem volt. Most a törvény kötelezővé tette.  
 
Rogán László felolvassa a határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

259/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei 
Tankerülte által fenntartott és működtetett Szentistvántelepi 
Általános Iskola (Budakalász, Martinovics u. 9., OM: 032408) 
intézményi tanácsába az önkormányzati ciklus lejártáig 2 főt, dr. 
Krepárt Tamás (társadalmi megbízatású) alpolgármestert és  
Nógrádi Zoltán képviselőt delegálja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  polgármester 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

260/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei 
Tankerülte által fenntartott és működtetett Kalász Suli 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budakalász, 
Budai út 54., OM: 032395) intézményi tanácsába az 
önkormányzati ciklus lejártáig 2 főt, Ercsényi Tiborné 
alpolgármestert és Kaltner Károly képviselőt - a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét - 
delegálja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  polgármester 



9 / 12 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

261/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sziltop 
Nonprofit Kft. (Budakalász, Erdőhát u. 84.,) által fenntartott és 
működtetett Budakalász Gimnázium (OM: 032680, 
Budakalász, Budai út 54.) intézményi tanácsába az 
önkormányzati ciklus lejártáig Major Ede képviselőt delegálja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  polgármester 

 
 
 
5. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja beszámolójának elfogadására 

182/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 
 
 
Rogán László polgármester röviden ismerteti az előzményeket, valamint a 
Népjóléti Bizottság állásfoglalását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

262/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kalászi Idősek Klubja 2012-2013. évi működéséről szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
6. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2013. évi 

beszámolójának elfogadására 
183/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a Bizottság 
állásfoglalását. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

263/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2013. évi működéséről 
szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, valamint az 

ügyintézés helyzetéről 
181/2013.(X.31.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a Bizottság 
állásfoglalását. 
 
Németh Antal: Tegnap a bizottsági ülésen elég alaposan megtárgyaltuk az 
előterjesztést. Azt tudjuk, hogy a jövő év nem lesz könnyebb, sőt, hiszen 
három választást kell lebonyolítani. 
Felvetettem az építéshatósági ügyek kapcsán, hogy a főépítész adjon 
tájékoztatást a változásokról, és arról, hogy milyen problémákat érzékelt. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

264/2013.(X.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.  

 
Felelős:  Dr. Molnár Éva jegyző 
Határidő:  azonnal 
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Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Nógrádi Zoltán: Hantos képviselőtársam elmondása szerint történt 
egyeztetés, hogy a mostani építkezések kapcsán fokozott ellenőrzés lesz a 
tehergépjárművek kapcsán. 
 
Rogán László: Ezt a problémát jeleztük a Városrendészet felé, kérem 
Udvarhelyi urat, hogy válaszoljon a kérdésre.  
 
Dr. Udvarhelyi István: A szolgálat-szerződést a rendőrséggel pontosan erre 
a problémára kiélezve megtettük. Nem csak azon a területen, hanem a 
körforgalomnál is fokozott ellenőrzést fognak tartani.  
 
Nógrádi Zoltán: Az elmúlt két péntek bizonyította, hogy milyen nagy 
problémát okoz az égetés. Én ismét kezdeményezni fogom a rendelet 
módosítását.  
 
Rogán László: A fokozatosság elvét próbáltuk betartani. Az én célom is az, 
hogy Budakalászon az égetést teljes mértékben meg tudjuk szüntetni. De 
ehhez a feltételeket meg kell teremtenünk.  
 
Balogh Csaba: Szentendrei út 3-5 előtti járdaszakasz javítása mikor fog 
megtörténni? 
 
Rogán László: Folyamatban van. Most érkeznek be az árajánlatok, 
valószínű, hogy a jövő héten ez megtörténik.  
 
Balogh Csaba: A Béke sétányon az aszfaltos pályáról elkerült a két kapu, de 
ezzel együtt a Kovács Lajos utcánál áthajtó autót láttak. Azt kérik az ott 
lakók, hogy a Nárcisz utcából három kő virágtartót a kapu helyére át lehetne 
tenni, hogy megakadályozzuk az átmenő forgalmat.  
A ruháskonténer még mindig ott van. Mikor fog onnan eltűnni? 
 
Rogán László: Felvettük a Vöröskereszttel a kapcsolatot. Azt a választ 
kaptuk, hogy fokozottan oda fognak figyelni. 
 
Tolonics István: A körzetemben két helyre ígértünk murvát. Az hogy áll? 
Két közterület, ami évek óta nem lett rendbe téve, a Jókai utcai övárok, amit 
a közmunkások kitakarítottak, és a Budai út 53. előtti járdajavítást szeretném 
ezúton megköszönni.  
 
Rogán László: Az ősszel rengeteg komoly munkát végeztek a 
közmunkásaink. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon jó hírem. 50 
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közmunkást tudunk alkalmazni áprilisig. Az állam fizeti őket, és ők adják a 
felszerelésüket. Kérem képviselőtársaimat, hogy mérjék fel a körzetükben a 
szükséges munkákat és ezt Hegyvári Jánosnak jelezzék. 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést berekeszti. A Képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


