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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 35/2013 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. november 8-án, (pénteken) 8:20 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 
 

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 
Tolonics István képviselő 

Meghívottak: dr. Molnár Éva jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Balsai Judit osztályvezető 
Hegyvári János osztályvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat előleg visszafizetési fedezet biztosítására  

193/2013.(XI.8.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

2. Barát utca felújítására fedezet biztosítása 
194/2013.(XI.8.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Kéri, hogy 
szavazzanak a meghívóban szereplő napirendről. 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 8 egyhangú igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat előleg visszafizetési fedezet biztosítására  

193/2013.(XI.8.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a PTKB 
állásfoglalását. Kéri a képviselőket, hogy a beterjesztett határozati javaslatot 
fogadják el, ugyanis ha nem születik határozat, akkor inkasszóval fogják 
levenni az számláról, és akkor már nem a testület dönti el, hogy honnan, ami 
esetleg működésképtelenséghez vezethet.  
 
Rövid megbeszélés után a Polgármester Úr felolvassa a határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

282/2013.(XI.8.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet 11. sorában szereplő 
Pályázati önrészek terhére 4.470 E Ft-ot biztosít a KMRFT-
TEUT-150/2009 regisztrációs számú pályázat előlegének és 
igénybevételi kamatának visszafizetésére. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetésről haladéktalanul 
gondoskodjon, és a költségvetés következő módosítása során a 
módosítást építse be a rendelet tervezetbe. 
 
Határidő:  a visszafizetésre 2013. november 12., a rendeleten 
történő átvezetésre a költségvetés következő módosítása 
Felelős: polgármester 

 
 

2. Barát utca felújítására fedezet biztosítása 
194/2013.(XI.8.) sz. előterjesztés 
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Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a PTKB 
állásfoglalását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

283/2013.(XI.8.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013 (II.26.) 
önkormányzati rendelete vonatkozásában az alábbi 
átcsoportosítást határozza el:  
A rendelet 12. mellékletének 2. pontjából (Jókai u. csapadékvíz-
elvezetés felújítása) 2.000.000 Ft-ot és a 8. melléklet 21. sorából 
(dologi kiadások és egyéb folyó kiadások közutak, hidak, 
alagutak üzemeltetése szakfeladat) 930.000 Ft-ot a 12. melléklet 
1.pontjára (Csapás köz útfelújítás) csoportosít át. 
Az átcsoportosítás oka a Barát utca bővített tartalmú felújítása és 
a hozzá kapcsolódó előkészítő mérnöki tevékenység. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés 
soron következő módosításakor a fenti összeg átcsoportosításáról 
intézkedjen. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 08.40 órakor 
berekesztette. 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 

Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


