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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 37/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. november 28-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 

Meghívotak: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Molnár Éva jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Balsai Judit osztályvezető 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat a Hegyalja utca – Szőlő utca – 3872 hrsz út által határolt terület 

módosított szabályozásának elfogadása 
195/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

elfogadására 
204/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  dr. Molnár Éva jegyző 

 
3. Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

198/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat önkormányzati bérlakások értékesítésére 

199/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 

201/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat az Önkénteseket Támogató Egyesület kalászi névhasználatához 

202/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadására  
203/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
8. Budakalász Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
197/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 

Zárt napirendi pontok: 
9. Javaslat garázshelyiség megvételére és a vételár bérbeszámítására  

196/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére  
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200/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket.  Az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kéri, hogy 
– amennyiben nincs észrevétel – fogadja el a testület a nyilvános és a zárt 
ülés napirendjét. 
 
A Képviselőtestület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 9 
egyhangú igen szavazattal elfogadta.   
 
Napirend előtt: 
 
Rogán László: Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

- november 1-jén a Kálvária romtemplomban mise volt, amit a 
katolikus és görögkeleti plébános közösen tartott  

- november 7-én Völner Pál államtitkár úrnál jártunk 
- november 15-én Szentendrén a Járási Hivatalvezetőnél vettem részt 

egy megbeszélésen, ahol az év tapasztalatairól beszélgettünk 
- november 18-án szintén Szentendrén voltam a megszűnt kistérségi 

társulás ügyében 
- november 26-án közmeghallgatást tartottuk a Művelődési házban 
- a nyugdíjasok részére a csomagok kiosztása folyamatosan zajlik 
- több helyen végeztünk kisebb járdajavítást, mert balesetveszélyes 

volt 
- a karácsonyi díszkivilágítás felszerelése holnap kezdődik a városban 
- december 13-án tartjuk meg a nyugdíjasok karácsonyát a 

Sportcsarnokban 
 

Tolonics István megérkezett. A jelenlévő képviselők száma 10 fő. 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat a Hegyalja utca – Szőlő utca – 3872 hrsz út által határolt terület 

módosított szabályozásának elfogadása 
195/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Hegyalja utca – Szőlő utca – által határolt terület 
szabályozásáról szól az előterjesztés.  
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A Szüret utcától Dk-re eső terület tulajdonosaival az Önkormányzat 
településrendezési szerződést kötött.  
A tervezet jogszabályban meghatározott véleményeztetése megtörtént, s ezt 
követően az állami főépítész kiadta záró szakmai véleményét.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolta. 
Tegnap volt ebben az ügyben egy munkaértekezlet. Kérem Kaltner 
képviselő urat, 
 
Kaltner Károly: Egy hosszas megbeszélés volt. Sajnos nem jutottunk 
semmilyen eredményre. A hangnemmel is problémák voltak, a végén 
átcsapott az egész egy kaotikus vitába. Én örültem volna, ha ott valóban 
egy beszélgetés alakult volna ki.  
Én továbbra is tartom a véleményemet, hogy Budakalászon egy 7 m-es 
úton 17 családnak tudnia kell közlekedni.  
 
Major Ede: Tárgyaltuk már ezt a HÉSZ módosítást. Az ottani lakosok 
megkerestek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a nyáron ott jártam többször 
is, hogy valamilyen módon ezeknek az embereknek igazuk van. 
Szakmailag egy kicsit elnagyolt ez a dolog. Itt óriási szintkülönbségek 
vannak, az ott lakókat hátrány éri, az életminőségük romlani fog. Én ezt az 
előterjesztést nem fogadom el, nem is fogom megszavazni. 
 

Máté István megérkezett. A jelenlévő képviselők száma 11 fő. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Itt mindenki számára ismeretes, hogy ezt a területet 
Pomáztól vettük át, igen rendezetlenül. Az elmúlt évben is igen sok 
feszültséget okozott, amit próbáltunk rendezni. 
Itt a konkrét szabályozási vonalak kialakítására azért van szükség, mert 
jelenleg a Szüret utca beépült bal oldalának közlekedését egy 2-3 m széles 
út biztosítja. A közlekedés félig legális keretek között átkerült a jobboldali, 
beépítetlen telkekre. Ezt az állapotot valamilyen formában legalizálni kell. 
Ha a telektulajdonosok – szabályozás hiányában – kiteszik a kerítésüket a 
telekhatárra, akkor 3 méteres út maradna, amin viszont nem lehet 
közlekedni. 
Az önkormányzatnak se pénze, se szándéka nincs, hogy saját forrásból, 
közpénzből itt telkeket, utakat alakítson ki. A jelenleg ott lakók közterület 
céljára nem fognak területet átadni. Így maradt az a megoldás, hogy az utca 
jobboldalán lévő tulajdonosok – térítés nélkül – leadják a szükséges 
területeket, hogy a megfelelő szélességű út kialakulhasson. 
Ennek alapján készült el egy terv – ezt az utca jobboldali tulajdonosai 
finanszírozták. Ez látszik az egyetlen megoldásnak, hogy ezt a helyzetet 
jogilag rendezni tudjuk. 
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Ezt követően az utca baloldalán lakók észrevételt tettek, hogy az utca 
végén lévő, nagy teherautók fordulására alkalmas. Jelzem, hogy jelenleg 
jogszabály nem teszi lehetővé nagy teherjárművel közlekedését a városban.  
Az önkormányzat kötelezettségvállalása alapján nem hozható más döntés, 
mint hogy a HÉSZ-nek ezt a részét elfogadja.  
A decemberben elfogadásra kerülő HÉSZ-ünkben ez a változat szerepel. 
Amennyiben emiatt a kérdés miatt a HÉSZ-ünket nem fogjuk elfogadni, 
szembesülhetünk egy 11 MFtos kártérítéssel. 
 
Németh Antal: Hétfőn a bizottság elé került ez az anyag, és Nógrádi 
képviselőtársam javasolta, hogy vegyük le a napirendről, mert ő 
bizonytalanságot észlelt.  
A tegnapi megbeszélés nem tudta feloldani azokat a problémákat, amiket a 
tulajdonosok észrevételeztek. 
2002-ben, amikor elkezdődött a terület rendezése, a tervezők meggyőzték 
őket, hogy ez a megoldás a legjobb. Az utca túloldalán lévő ingatlanokkal 
nem foglalkozott senki, mert ott a tulajdonviszonyok rendezetlenek voltak. 
Így került rögzítésre ez az útkialakítás. Úgy emlékszem, hogy itt peres 
eljárás is volt a gázművekkel.  
Én is a rendezés mellett szóltam, de nem gondoltam arra, hogy úgy készül 
el egy terv, hogy a jelenleg ottlakó tulajdonosokkal konzultációra nem 
kerül sor, mondván, hogy az ő ingatlanaikat nem érinti a szabályozási terv. 
Ez igaz, de az utat használják, és életvitelszerűen ott laknak.  
Én sérelmezem, hogy ugyan azt a hibát 10 éven belül elkövetik a tervezők, 
tehát hol az egyik csapatot, hol a másik csapatot nem kérdezik meg.  
A kezdésnél nyilván minden tervező csinál alternatívákat. Mi ezt nem 
láttuk, ez úgy került elénk, hogy ez az országos főépítésszel leegyeztetett 
megoldás, és a HÉSZ-be is ez került. 
Most azt szeretnék, hogy szavazzuk meg azt a megoldást, ami az ottlakók 
számára nem elfogadható.  Jogos az észrevételük, hogy őket senki nem 
kérdezte meg. Itt most van egy dilemma, és én is úgy gondolom, hogy ezek 
után az elfogadást nem tudom támogatni. 
 
Nógrádi Zoltán: Erre a területre van egy elfogadott HÉSZ, melyet 2006-
ban fogadtak el. Az 7 m-es úttal és a beugróval számolt.  
A túloldalon lévő tulajdonosok fizették a tervezőt, és az történt, hogy a 
fordulót egyszerűen levágták. Aki járt ott, az tudja, hogy ami ezen a 
papíron le van írva, nem megvalósítható. Nehezen értelmezhető, hogy 
hogyan lesz a törvény által előírt körbejárhatóság megoldható. A tegnapi 
megbeszélésen az volt a fő ellenvetés, hogy jó, hogy itt van a 7 méteres út, 
de ott olyan támfalakat kellene építeni, amire az önkormányzatnak az 
elkövetkező 10-20-30 évben nem lesz pénze.  
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Nagyon sok olyan apró részlet van az ábrán és a valóságban, ami további 
kérdéseket vet fel. Attól félek, ha hozunk egy döntést, nem a mi kezünkben 
marad az irányítás.  
Továbbra is hangoztatom, hogy jelenleg is van HÉSZ, akkor a módosítással 
kapcsolatban nagy problémát nem jelenthet, hogy nem változtatjuk meg.  
Némi időnyerés után ez a dolog minden fél számára megnyugtatóan 
rendezhető. Ha fél év múlva döntünk újra ebben a kérdésben, akkor sem 
történik semmi. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Ez a helyzet jelenleg jogilag nem rendezett. Lehet, 
hogy van egy HÉSZ, ami végrehajthatatlan.   
A jelenleg beépített területen lakókat ez pillanatnyilag pozitívan érinti, 
ugyanis ők most valakinek az ingatlanán közlekednek. Az 
önkormányzatnak anyagi forrása nincs, hogy ezt a helyzetet rendezze, 
azoknak a kívánságát kell figyelembe venni, akik leadják a területet. 
Lehet úgy is rendezni, hogy az utca lakott részén élők is leadnak 2 métert, 
és akkor lesz 9 méteres út. 
De azzal, hogy kisajátítsunk azért telkeket, hogy az ott élőknek utat tudjunk 
biztosítani, nem értek egyet.  
Csak olyan megoldást tudunk elfogadni, ami az önkormányzatnak pénzébe 
nem kerül, és csak azokkal tudunk megállapodni, akik erre hajlandóak 
területet leadni. 
Ha húzzuk-halasztjuk ezt ügyet, félig-meddig lehet elodázni a feladatot.  
 
Ercsényi Tiborné: Ezen a területen 60-70 ingatlan van, amit Pomáztól 
örököltünk, meglehetősen rendezetlenül. A telekrendezések nagyrészt már 
megtörténtek. Amit az alpolgármester úr és Nógrádi úr elmondott – 
mindkét fél érdekeit szem előtt tartó megoldás, az ez. Az utca beépített 
oldalán lévő 7 ingatlantulajdonos is jól jár, mert nem kell leadnia a telkéből 
a közterületre. A terület rendezése mindenképpen szükséges. Itt igen magas 
a talajvíz. 2010-ben sokan megkerestek, hogy mikor épül meg a csatorna, 
mert attól várják, hogy a víz is el fog folyni.  
A csatorna kialakításához szükséges az a kis csak, amit tavaly 
megvásároltunk. A Szüret utca vége szintén arra is szolgálna, hogy a 
csatorna azon a területen menne keresztül. Amíg rendezetlen terület van, 
nem tudunk csatornát építeni. Amíg nincs csatorna, nem tudunk rendes utat 
építeni. Amíg nem rendezzük a területet, pályázni sem tudunk semmire. 
Az ott lakóknak nem kell területet leadniuk, csupán elviselni azt, hogy az út 
túloldala is beépül.  
 
Turi Attila: Itt egy ún. kivágati terv készült, egy viszonylag kis terület 
rendezéséről. Ugye nem gondolják, hogy az ADU tervezői nem jártak kint 
a területen? Ugye nem gondolják, hogy valaki egy fűtött szobában 



7 / 16 

vonalakat húzgál? Igen is kint voltak, velem együtt szemléztek, pontosan 
ismerik a terepet. Tisztelettel kérem, maradjon meg mindenki a 
szakmájánál.  
Én egyetlen szakmai szervre támaszkodhatom, és ez az állami főépítész. Ő 
ezt az eljárási rendet megfelelőnek tartotta.   
A mi dolgunk, hogy rendezzük a közterületeinket. Ha itt nem rendezzük a 
közterületet, akkor nincs út, hanem a másik telkén való bejárás van, és ha 
nincs út, akkor nincs csatorna.  
Mondhatjuk azt, hogy maradjon így. Az előző kedvezőbb megoldás.  
Két alternatíva van. Vagy zsákutca van, vagy gyűrűt csinálunk. A Zsákutca 
meg van, a másikat most terjesztettük be. 10 év alatt nem született 
megoldást. Nem adott le senki területet közterületnek. Most mit csináljunk, 
hagyjuk így? De akkor 60 telek marad rendezetlenül, csatorna nélkül.  
Eddig is 7 m-es volt az utca, most is az lesz, csak nem fordulóval.  
 
Borsos Ottóné: Azért vagyok jelen, mert a gyerekem lakik a beépült 
oldalon, csak ő nem tudott eljönni. Ha ez a csatornáról szólna, akkor a 
lakott oldalt ugyan úgy kellett volna, hogy értesítsék. Mi véletlenül tudtuk 
meg, hogy a másik oldal megint mást akar. Amikor a lakott oldalon lakók 
bejöttek, Krepárt úr, Jegyző asszony azt mondta, nem tud róla. Krepárt úr 
azt mondta, hogy az az oldal ugyan olyan értékes, mint a lakott oldal. 
Sunyi módra ment minden. A Képviselőtestületet megvezették. Én ezt ki 
merem jelenteni. A lakott oldal meg sem tudta volna, ha véletlenül más 
ügyben nem kellett volna bejönnie.  
Tegnap is azért jöttem el, mert én még tudom, hogy annak idején milyen 
boksz volt. Mindenki engedett. Az az oldal nem engedett.  
 
Rogán László: Budakalász vezetésének van egy elképzelése. Ha új terület 
kialakítására kerül sor, akkor az ottani tulajdonosok finanszírozzák.  
Jogilag az az út 3 méter széles, amit használni tetszenek, az 7 méter. Ha a 
tulajdonos visszaveszi azt, ami az övé, akkor marad a 3 méteres út. 
Valamit döntenünk kell, mert ez része a HÉSZ-nek, amit ha december 31-
ig nem fogadunk el, jövőre már csak új jogszabály alapján új HÉSZ-t kell 
készítenünk, ami sokkal hátrányosabb lenne a városnak.  
 
Borsos Ottóné: Miért ment ez sunyiba? A képviselőknek minden egyes 
tagja meg lett vezetve. Amikor a fiam bent volt az alpolgármesternél meg a 
jegyzőnél, mindig azt mondták, hogy ők nem tudnak semmiről. Elhajtották 
őket.  
 
Németh Antal: A tegnapi találkozásból az szűrődött le, hogy az ott élő 
tulajdonosok a végfordulós szabályozást tudomásul veszik. Ezt csak akkor 
tudják elfogadni, ha garanciát kapnak arra, hogy ezt az utat az 
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önkormányzat megépíti. Krunity képviselőtársam rögtön jelezte, hogy az 
útépítésre vonatkozó rendeletünk szerint csak az ott élők hozzájárulásával 
lehet utat építeni.  
 
Turi Attila: A hölgy megjegyzésére, hogy titokban csináltuk, kikerestem a 
tértivevényt. Át tetszettek venni, hogy partnerként érintettek az eljárásban. 
Az ott lakók Szoó Dominikánál többször jártak, terveket is tetszettek 
átvenni. 
Amikor helyszíni bejáráson voltam, jelen voltak az ott lakók. A tervezés 
beindult, ott voltak a lakók. Senki nem mondhatja, hogy sunyiban 
csináltunk bármit is. Teljesen nyíltan, szabályosan folyt az eljárás.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Visszautasítom, amit tetszett mondani. Én olyan 
embernek tartom magam, aki minden tettéért és szaváért vállalja a 
felelősséget. Én szeretném, ha szemtől szemben beszélhetnék azzal, aki azt 
mondta, hogy nem tudok semmit és elhajtottam.  
Valóban beszéltem az Ön fiával erről az ügyről. Én a műszaki kollégákhoz 
utaltam, mert nem vagyok útépítő mérnök, sem területrendező. 
Itt minden mozzanat testületi döntés alapján történt.  
Érdekei mindenkinek vannak. Én azt tudom figyelembe venni, amit jog 
szerint figyelembe kell venni. 
Ez a rendezés az utca bal oldalán élők jogos érdekeit semmilyen mértékben 
nem érinti. Nem történne más, minthogy ahol most illegális közlekedés 
történik, az legálisan történne.  
Ha az utca baloldalán lakók összegyűjtenek 20 mFt-ot, akkor megvesszük 
az utca végén lévő zsákot, és marad a forduló. 
Itt 800-1000 m2 területleadásról beszélünk, ami forgalmi értéken 15-20 
mFt, plusz a tervezés költsége, amit ezek az emberek önként vállaltak.  
Nem tehetjük meg, hogy megszegjük a velük kötött megállapodást.  
 
dr. Hantos István: A visszaforduló résznél az útnak az oldala elég 
meredek. A térképen nem látszik, hogy mennyire fog kiérni a 7 m. 
 
Turi Attila a térképnél ad választ Hantos úr kérdésére.  
 
Nógrádi Zoltán: Mindent vivő szavazatunk a HÉSZ-nek a végszavazása 
lesz? Addig van még időnk gondolkodni.  
 
Turi Attila: Ha jól sejtem, ez erkölcsi kérdés. Az önkormányzat ezt a 
rendezési szerződést és településrendezési tervek a testület jóváhagyta. A 
szakhatóság jóvá hagyta. Innentől kezdve teljesen saját döntés, hogy igen 
vagy nem. Érdekes dolog, hogy hogy állunk egy megkötött település-
rendezési szerződéssel kapcsolatban.  
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Most az önkormányzat saját hatáskörben mondja, hogy nem fogadja el. 
Ugyan ez a dolog a nagy HÉSZ-nél. Ha megjön a főépítész véleménye, a 
testület mondhatja, hogy nem, mint ahogy 2010-ben is megtette. 
 
Rogán László: Azt hiszem, kellő képen kitárgyaltuk a napirendet. Kérem, 
szavazzunk a rendelet-alkotási javaslatról. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő 
rendelet-módosító javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

22/2013.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 22/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét a Helyi 
Építési Szabályzatról szóló 17/2002. (X.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
 
 
2. Javaslat a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

elfogadására 
204/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetőséget ad 
arra, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el. Ezzel a 
lehetőséggel szeretnénk élni, a rendeletben szereplő három munkanapon 
december 23., 30., és 31-én. A lakosságot értesítjük a szünetről. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 
 

23/2013.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló 23/2013. (XI.29.) sz. rendeletét. 
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3. Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
198/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A jogszabályi előírások szerint a Képviselő-testület minden 
év december 31-ig fogadja el a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervet. Az önkormányzat belső ellenőrzési vezetője elkészítette ezt a tervet, 
amit a határozat melléklete tartalmaz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

284/2013.(XI.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: Folyamatos 

 
 
4. Javaslat önkormányzati bérlakások értékesítésére 

199/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az ingatlanok állapota elavult, általános felújításra 
szorulnak. Az épületek felújítására vagy új épület létesítésére – 
költségvetési fedezet hiányában – nincs lehetőség. Erre való tekintettel 
indokolt a lakások értékesítése. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és módosító indítványt terjesztett elő, amelyben 
a Vasút sori ingatlanok együttes értékesítését javasolta. A módosító 
indítványt befogadom.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

285/2013.(XI.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Budakalász területén 
található 
• Vasút sor 88/1. sz. alatti lakást: 5.340.000,- Ft 
• Vasút sor 88/2. sz. alatti lakást: 4.560.000,- Ft 
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• Magyar u. 6/1. sz. alatti lakást: 6.100.000,- Ft 
összegű vételáron értékesíti. 
A Vasútsor 88/1. és 88/2. sz. alatti lakást együtt pályáztatja 
meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
értékesítésre vonatkozó nyilvános pályázatok kiírására és az 
adásvételi szerződések megkötésére. 
A vételárat egy összegben, a szerződés aláírását követő 8 
napon belül kell az önkormányzatnak megfizetni, illetve a 
szerződés megkötésével járó ügyvédi (közjegyzői) költségek a 
vevőket terhelik és a vevők kötelessége a tulajdonváltozás 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének biztosítása is 

 
Határidő:  kiértesítésre azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
 
5. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 

201/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
 
 
Rogán László: A Budai út 139/3. sz. alatti lakás megüresedett, amely 
jelentős mértékű felújításra szorul. A lakás hasznosításáról szóló döntés a 
lakásrendelet értelmében a képviselő-testület hatásköre. 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslat 
elfogadását támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

286/2013.(XI.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 2011 Budakalász, Budai út 
139/3. szám alatti, 34 m2 alapterületű, 1 szobás, komfort 
nélküli komfortfokozatú önkormányzati bérlakást nyilvános 
pályázat útján, költségalapú bérlakásként kívánja a 
továbbiakban hasznosítani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
felhívás kiírására és – a nyertes pályázóval – a bérleti 
szerződés megkötésére. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
6. Javaslat az Önkénteseket Támogató Egyesület kalászi 

névhasználatához 
202/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Tolonics Áron és Horváth Rudolf azzal a kérelemmel 
fordult a Testülethez, hogy az általuk létrehozandó egyesület „Kalászi” 
névhasználathoz járuljon hozzá. Az előterjesztést az OKSB tárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Major Ede bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket az OKSB 
döntéséről. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

287/2013.(XI.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul az Önkénteseket Támogató Egyesület kérelmére a 
„Kalász” név használatához, az Egyesület „Kalász 
Önkénteseket Támogató Egyesület” néven történő 
bejegyzéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
7. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására  
203/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 
törvény alapján az önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, 
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség 
szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
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Németh Antal: A bizottsági ülésen felmerült, hogy a járási hivatalik 
kialakítása után is itt maradt a környezetvédelem. Ő azt mondta, hogy nem 
csak hogy itt maradt, hanem még erősödött.  
Vannak olyan területek, ahol a szennyvíz elvezetése nem megoldott. 
Kérdeztem, hogy ő mint hatóság – az új építkezéseknél – ezt hogyan kezeli. 
Ő elmondta, hogy lakóépületek esetében ő nem folyik bele ezekbe a 
dolgokba. Én szükségesnek tartanám, hogy ezeket a dolgokat a 
környezetvédelmi referensünk ismerje.  
A Berdóban most épült egy – véleményem szerint – 6 lakás befogadására 
alkalmas objektum. Én sérelmesnek tartom, hogy ezt a referensünk nem 
ismeri. 
 
dr. Molnár Éva: Sajnos a jogszabály hatáskört nem biztosított. Ha nincs 
hatáskör, én nem gyakorolhatom. Az építéshatósági jogkört Szentendre 
gyakorolja. Hozzánk be lehet adni a terveket, mi ezt azonnal továbbítjuk.  
Hiányérzetről beszélhetünk, de jogszabály szerint nincs hiány. 
 
Hegyvári János: A készülő természetvédelmi rendelet sokkal részletesebb 
szabályozást fog tartalmazni, ezt megküldjük Szentendre 
építéshatóságának, és ezt nekik is be kell majd tartaniuk.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

288/2013.(XI.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló 2013. évi 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
8. Budakalász Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
197/2013.(XI.28.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a 
háromnegyed éves beszámoló, melyet a Magyar Államkincstárnak is 
benyújtottunk határidőben. Az előterjesztés táblázatai tartalmazzák 
részletesen a teljesítési adatokat, melyekről elmondható, hogy szeptember 
végéig kiegyensúlyozott gazdálkodást tudtunk folytatni, a bevételek és a 
kiadások időarányosan teljesültek. Az előterjesztést valamennyi bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő normatív határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2013.(XI.29.) határozata az  
Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
évi önkormányzati költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter: Egy bejelentésem lenne, a Kőbányai út közvilágítás 5. és 9. 
sz. előtt 
Köszönetet szeretnék mondani a Hivatalnak, Szávai Karcsinak és 
csapatának a régi szerb temető rendbetételéért.  
 
Balogh Csaba: Többen jelezték, hogy hamis számlát kaptak a 
hulladékszállítótól.  
 
Rogán László: Nem hamis, hanem rosszul kiállított számla. A AHV 
pontosítva küldi a helyesbített számlát. 
 
Balogh Csaba: November 3-án több helyen probléma volt a Szegfű utcai 
trafó miatt.  
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Rogán László: Nem tudunk vele mit csinálni. Jeleztük az Elmű felé a 
problémát, kértük, hogy azt a 70-es években épült trafót cseréljék le. Az 
Elmű azt mondta, mihelyt teheti, meg lesz. 
 
Balogh Csaba: Nagy örömmel vették a lakók, hogy elkészült a Szentendrei 
út 1-3 előtti járdaszakasz egy része. Én azt kértem, hogy a két épület 
közötti járdaszakasz is készüljön el. Jó lenne, ha az valóban elkészülne.  
 
Rogán László: Fontos az a járdaszakasz is, de vannak sokkal rosszabb 
állapotban lévő járdák. Most csak a balesetveszélyes szakaszokat 
javítottuk. 
 
Dr. Hantos István: Gerinc u. Cseresznyés utca sarkán lévő izzó villog.  
Útjavítások – Szérüskert utcát szeretném kérni. 
 
Rogán László: A héten megtörtént.  
 
Dr. Hantos István: Gerinc utca végéről jelezték, hogy ők mindig 
kimaradnak. Kérik, hogy az ott lévő mélyedést erőteljesen tömjék be. 
Gyümölcs u. – Cseresznyés utcánál is nagyon kimosta a víz. 
 
Rogán László: Most fog megtörténni. 
 
Dr. Hantos István: Gerinc utca – Felsővár u sarkán kiálló kőbaba. Az 
nagyon balesetveszélyes, amikor a hó leesik és nem látszik. 
Felsővár utca tetején kiálló vasak ugyan ilyen balesetveszélyesek.  
Felsővár utca kanyarban villanyoszlopra – gumik helyett – lehetne valami 
civilizáltabb megoldást találni.  
Homok – só – szeretnénk, ha a meredek részekre kikerülne.  
Kalász Suli parkolója – reggelenként, amikor egyszerre érkeznek, elég 
civilizálatlan állapotok vannak. Nem lehetne megoldani, hogy a belső 
területre csak a dolgozók parkoljanak? 
 
Németh Antal: A Czinger féle teleknél a vasak kihelyezésére van 
engedélye a közlekedési hatóságtól azzal a kikötéssel, hogy olyan festékkel 
kell ellátnia, ami látszik.  
 
Tolonics István:  
Névhasználattal kapcsolatban – a Kalász pékség kért engedélyt? 
Budai úti kátyúk kijavítása mikorra várhatók? 
 
Rogán László: A Kalász pékség kért engedélyt. A kátyúk javítása ma 
délután megtörtént.  
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Tolonics István: Vasútsori fekvőrendőr – már korábban jeleztem, hogy 
megsüllyedt. 
A murvázást köszönöm.  
Már hagyomány, hogy a Budakalászi Baráti Kör, a Fidesz és a Fidelitasz 
rendezi a minden gyermeknek legyen karácsonya jótékonysági akciót.  Az 
oktatási intézményekből kértük meg a rászoruló gyermekek névsorát. Az 
ajándékok átadása idén december 7-én lesz. Köszönjük az eddigi 
felajánlásokat.  
 
Máté István: A Dunapartról hívtak, hogy mikor lesz az árvíz utáni 
rendbetétel. Itt is szeretném elmondani, hogy december 15-i meg fog 
történni. 
Tüzifával sajnos nem tudjuk önkormányzati szinten támogatni 
lakótársainkat. Saját közbenjárásomra a Metrótól és az Auchantól kaptunk 
raklapot.  
 
Kaltner Károly: Mi is elkezdtük a gyűjtőmunkát, Szerencsére szociálisan 
érzékenyek a Budakalászi lakosok.  
Az útjavítások folyamatosan – a komoly fagyok beálltáig – történnek. 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László a nyilvános ülést 
berekesztette. A képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

 
K.M.F. 

 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 
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jegyzőkönyvvezető 


