
1/16 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 40/2013 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. december 19-én, (csütörtökön) 15:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről  
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Balogh Csaba képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Máté István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Tolonics István képviselő 

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

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 3. sz. 

módosítására 
217/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat szociális tárgyú rendeletek és az SZMSZ módosításra 

224/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
     Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 

216/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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4. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 
szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződések megkötésére 
221/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
5. I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására 

II. Javaslat a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 
222/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által 

kezdeményezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kiegészítésével 
kapcsolatos döntésre és a kompenzációra irányuló pályázattal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
225/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat Rendőrség számára biztosított támogatás felhasználására   
215/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a Budakalászi Bölcsődésekért Alapítvány budakalászi 

névhasználatához 
218/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat az Egészséges Budakalászért Egyesület budakalászi 

névhasználatához 
219/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat a Nyitnikék Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására   
220/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadására 



3 / 16 

213/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
12. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

209/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a 2013. II. félévben áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
226/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Zárt napirendi pontok: 
 
14. Javaslat a Gézengúz Alapítvány támogatásáról szóló 278/2013.(X.31.) Kt. 

határozat módosítására  
214/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
15. Budakalász, Budai út 30. sz. alatt található ingatlan (1736 hrsz.) használati 

szerződés módosítása  
211/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
16. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  

210/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kéri a meghívóban szereplő 
napirendek elfogadását. 
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 9 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta.  
 
Polgármesteri beszámoló: 
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Rogán László: 
- december 5-én Fetternével a KDVIG-nél átvettük Budakalász árvízvédelmi 

tervét 
- december 6_án a Megyeházán nívódíjat kapott az új Egészségházunk 
- december 6-án részt vettünk az Auchan áruháznál a benzinkút átadásán 
- december 10-én Szentendrén voltunk a családsegítő ügyében 
- december 10-én tartott a Budakalászért Közalapítvány kuratóriumi ülést 
- december 13-án megtartottuk az Idősek Karácsonyát a Sportcsarnokban, 

mindegy 900 résztvevővel. 
- december 15-én a Művelődési Házban tartotta a Zeneiskola az adventi 

koncertjét 
- december 16-án a Parlamentben jártunk az ovisokkal. 
- december 18-án az Idősek Klubjában részt vettünk az idősek karácsonyán 
- az útfelújítások lassan befejezésre kerülnek (Berdó, Szent László u., Pomázi úti 

óvoda) 
- Minden szombaton adventi gyertyagyújtást tartottunk, ezen a héten szombaton 

gyújtjuk meg az utolsót. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 3. sz. 

módosítására 
217/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A benyújtott rendelettervezet tartalmazza az előző költségvetés 
módosítás óta született Képviselő-testületi határozatok átvezetését, a második 
féléves állami támogatások átvezetését és egyéb előirányzat rendezéseket. A 
javaslat hatására a költségvetés főösszege 90 millió 913 ezer forinttal emelkedik. A 
javaslatot megvizsgálta az önkormányzat könyvvizsgálója és rendeletalkotásra 
alkalmasnak találta. Az előterjesztést a PTKB és az OKSB megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta 
 
Nógrádi Zoltán: Egy észrevételem – egyben módosító indítványom – van. 
Polgármester úr elmondta, hogy más nem történik, mint a változások átvezetése. A 
BKÜ eredménytartalékának kérdése semmilyen testületi ülésen nem került szóba. 
Úgy érzem, hogy ez bele lett bújtatva ebbe a módosításba. Javaslom, hogy külön 
szavazzunk erről a tételről, és külön a többiről. 
 
Rogán László: A BKÜ ügye a holnapi rendkívüli ülés témája. Javaslom, hogy a 
költségvetés-módosítást így fogadjuk el, és majd visszatérhetünk rá.  
 
Dr. Molnár Éva: Ezt most nem tudjuk kivenni. 
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Németh Antal: A költségvetéskor született döntésünk alapján a BKÜ köteles lett 
volna átutalni. 
A 8. pontban a HÉSZ fedezetbiztosítására döntöttünk. Amikor a PTKB tárgyalta 
ezt a napirendet, tájékoztatott bennünket a főépítész úr, és számomra nem egészen 
az jön vissza, mint amit a támogató elképzelt. Mi van akkor, ha a Pannon Alfa nem 
fog nekünk támogatást adni?  
 
Rogán László: Semmi olyan kitétel nincs a HÉSZ-ben, ami ennek az összegnek a 
kifizetését hátráltatná.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 
rendelet-módosító javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

24/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló 24/2013.(XII.20.) sz. rendeletét. 

 
 
2. Javaslat szociális tárgyú rendeletek és az SZMSZ módosításra 

224/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A törvény 2014. január 1-től egyesítette az átmeneti segély, 
temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás segélyformákat, ezt a 
módosítást át kell vezetni a mi rendeleteinken is. Az SZMSZ módosítása az 
ügyfélfogadás ügyfélbarátabbá tétele miatt szükséges. Az előterjesztés ezt a két 
módosítást tartalmazza. Az előterjesztést a PTKB megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

25/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 2/2002. 
számú, a Szociális ellátásokról szóló, a 4/1998.(III.13.) számú, a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló és a 2/2011.(I.27) számú 
önkormányzati SZMSZ-ről szóló rendeleteinek módosítására 
megalkotja 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletét. 

 
 
3. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 

216/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Az önkormányzatnak a számlavezető bankjánál fennálló 
folyószámla hitele 2013. december 31-én lejár, ezért dönteni kell a következő évi 
meghosszabbításról. Ez a hitelkeret 2 millió forint erejéig nyújt biztonsági 
tartalékot önkormányzatunknak, ezért javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. 
Az előterjesztést a PTKB megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

304/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft – 
azaz kettőmillió forint – összegű, éven belüli folyószámla hitelkeretet 
kíván igénybe venni a számlavezető pénzintézeténél, a Raiffeisen 
Bank Zrt-nél. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
folyószámla hitelkeret szerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a szerződés aláírására 2013. január 31. 

 
 
4. Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 

összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 
szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződések megkötésére 
221/2013.(XII.19.) előterjesztés 

 
Rogán László: A kóbor ebek befogásáról és a közterületen elhullott állatok 
tetemének gyűjtéséről és ártalmatlanításról az önkormányzat köteles gondoskodni. 
Ezt csak erre szakosodott engedélyekkel rendelkező cég ill. vállalkozó végezheti.  
A fenti feladatok ellátására a 2014. és 2015. költségvetési évre vonatkozóan 
kértünk be ajánlatokat. A kóbor ebek befogására a szentendrei Városi Szolgáltató 
Zrt az állati tetemek begyűjtésére a Szalkay Növényvédelmi Kft adta a legjobb 
legkedvezőbb ajánlatot. Az előterjesztést a PTKB megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta 
 
Kaltner Károly: Jön a szilveszter. Megint sok lesz a petárdázás. Kérek mindenkit, 
zárja be kutyáját, hogy ne tudjanak megszökni. 
 
Németh Antal: A bizottság igen alaposan körbejárta a témát.  A törvény igen 
komoly terhet rótt ránk ebben az ügyben. A befogott állatokat 14 napig tartanunk 
kell. Ha nem tudjuk beazonosítani, és nem váltják ki, az önkormányzatnak kell az 
elaltatásáról gondoskodni. Én is kérem lakótársaimat, vigyázzanak a kutyáikra, 
macskáikra.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

305/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 1.-
jétől a Város területén keletkező elhullott állatok tetemének 
összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására vonatkozó a 
határozat mellékletét képező szerződést a Szalkay Növényvédelmi 
Kft-vel (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u.3.), a kóbor ebek befogására, 
valamint a befogott állatok jogszabály szerinti tartására, őrzésére 
vonatkozó a határozat mellékletét képező szerződést a Városi 
Szolgáltató Zrt-vel, (2000 Szentendre Szabadkai u. 9.) köti meg, 
melyeknek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 
biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2013.december 30.  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
5. I. Javaslat a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására 

II. Javaslat a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 
222/2013.(XII.19.) előterjesztés 

 
Rogán László: A szeptemberi Képviselő-testületi óta a Társulási Megállapodás 
módosításának szövege pontosításra került.  Ezen formai változások indokolják azt, 
hogy ismét tárgyalja a testület a Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadását.  
A Társulás 2014. évi költségvetés tervezetét a Társulási Tanács fogadhatja el. A 
tervezett bevételek és kiadások a két pályázat jelenleg ismert ütemterveinek 
megfelelően kerültek meghatározásra. Az előterjesztést a PTKB megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

306/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
jelen előterjesztés mellékleteként szereplő Társulási Megállapodás 
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
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megállapodást, és felhatalmazza Rogán László polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

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

307/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna 
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi 
költségvetését 15 303 489 ezer Ft kiadási főösszeggel és 15 303 489 
ezer Ft bevételi főösszeggel jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
6. Javaslat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által 

kezdeményezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kiegészítésével 
kapcsolatos döntésre és a kompenzációra irányuló pályázattal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
225/2013.(XII.19.) előterjesztés 
 

Rogán László polgármester: 2013. december 1-jén kelt levelében a közszolgáltató 
tájékoztatott, hogy 2014. január 1-jétől a szolgáltatást a jelenlegi árakon nem tudják 
biztosítani.  Mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke 
meghatározott, így a költségek megtérülésének lehetőségét az Önkormányzat felé 
elszámolt kompenzációban látják. Ezzel tudnák biztosítani a jövőben cégük 
működési költségeinek fedezetét és a szolgáltatás zavartalan ellátását. 
Az esetleges kompenzáció juttatásának feltételeit kormány rendelet szabályozza, e 
szerint a környezetvédelemért felelős miniszter jogosult dönteni a támogatási 
igényekről. A minisztérium tervei szerint az önkormányzatoknak a támogatási 
igények benyújtására még az idei évben lehetősége nyílik, de konkrét pályázati 
lehetőség még nincs. Amíg ezek a feltételek nem jönnek létre, addig csak a 
kompenzációs igény megfogalmazása történhet meg. A pályázat benyújtásához 
azonban feltétlenül szükséges, hogy a szolgáltató a szükséges engedélyeket 
beszerezze és  pontos adatokat szolgáltasson. Az előterjesztést a PTKB 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a határozati 
javaslatokat.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

308/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
amennyiben Vidékfejlesztési Minisztérium által a közszolgáltatási díj 
kompenzációja tárgyú pályázat kiírásra kerül, úgy indulni kíván a 
pályázaton, melynek keretében a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás költségeinek kompenzációs fedezetét és a szolgáltatás 
zavartalan ellátását kívánja biztosítani.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázaton való 
induláshoz kapcsolódó előkészítő feladatok elvégeztetésére. A 
felhatalmazás kiterjed a pályázatokhoz szükséges nyilatkozatok és 
megállapodások Önkormányzat nevében történő megtételére és 
aláírására, az esetleges hiánypótlások és részletes pályázati 
dokumentáció aláírására és benyújtására, valamint a támogatási 
szerződések megkötésére is, amennyiben a pályázaton való 
részvételhez önerő biztosítása nem szükséges. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő:folyamatos 
 

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

309/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. december 
1-én kelt - 2014. első félévére irányuló18.750.000,- Ft + Áfa – 
díjkompenzásiós igényét elutasítja, és a felhatalmazza a polgármestert 
a közszolgáltatóval való további tárgyalások folytatására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
7. Javaslat Rendőrség számára biztosított támogatás felhasználására   

215/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az előterjesztés a 2013-as költségvetésben a rendőrség számára 
elkülönített keretösszeg felhasználására tesz javaslatot, melyet a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalt és elfogadott. 
 
 



10 / 16 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a határozati 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen, 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

310/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Szentendrei Rendőrkapitány Úr kezdeményezésére, 
Budakalász Város 2013. évi költségvetésében a rendőrség 
támogatására elkülönített pénzeszközök felhasználásával, Sramó Zsolt 
(2243 Kóka, Szőlősor utca 18/a) egyéni vállalkozó árajánlatát a 
legkedvezőbbként elfogadva megrendeli az alábbi kondicionáló 
gépeket: 

Ss
z 

Tétel 
megnevezése 

Menny
iség 

Mennyiségi 
egység 

Pénznem Bruttó 
összeg 

1. 
Kettler multi 

center 
1 DB HUF 250 000  

2. Elliptikus tréner  1 DB HUF 50 000  

 Összesen: 2 DB HUF 300 000 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent 
részletezett kondicionáló gépeket ajándékozási szerződéssel a 
Szentendrei Rendőrkapitányság részére átadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
8. Javaslat a Budakalászi Bölcsődésekért Alapítvány budakalászi 

névhasználatához 
218/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A bölcsőde korábbi vezetője másfél évvel ezelőtt kezdeményezte 
már a bölcsődei ellátás színesebbé, hatékonyabbá tétele érdekében az alapítvány 
létrehozását, amelynek alapítója most a cégbírósági bejegyzés szakaszába érve 
kérelmezi a „budakalászi” név használatát. Az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelete a Polgármester hatáskörébe utalja a székhely bejegyzés engedélyezését, 
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így az alapító székhely bejegyzésre vonatkozó kérelmét támogatva, hozzájárulok az 
alapítvány székhelyének a Bölcsőde címére történő bejegyzéséhez. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

311/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul - a 
Budakalászi Bölcsődésekért Alapítvány létrehozása és cégbírósági 
bejegyzése érdekében - az alapító Kiss Kálmánné 2013. november 19-
én kelt kérelmére a „Budakalászi” név használatához, az alapítvány 
„Budakalászi Bölcsődésekért Alapítvány” néven történő 
bejegyzéséhez. A Képviselő-testület felkéri az alapítvány választott 
elnökét, hogy a cégbíróság jogerős végzésének másolati példányát a 
kézhez vételtől számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalba 
nyújtsa be.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
9. Javaslat az Egészséges Budakalászért Egyesület budakalászi 

névhasználatához 
219/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Egészségklub kb. egy éve dolgozik azon, hogy a Magyar 
Rákellenes Ligáról leválva a hatékonyabb működés érdekében egyesületet 
hozzanak létre, s munkájukat közhasznú egyesületként végezhessék. Az egyesület 
elnöke Nagy Endréné most a cégbírósági bejegyzés szakaszába érve kérelmezi az 
egyesület elnevezéséhez a „budakalászi” név használatát. Az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelete a Polgármester hatáskörébe utalja a székhely bejegyzés engedélyezését, 
így az egyesület székhely bejegyzésre vonatkozó kérelmet támogatva, hozzájárulok 
az egyesület székhelyének a Kós Károly Művelődési Ház címére történő 
bejegyzéséhez. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

312/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul - az 
Egészséges Budakalászért Egyesület létrehozása és cégbírósági 
bejegyzése érdekében - a megbízott vezető dr. Ollár Györgyné és 
Nagy Endréné 2013. november 5-én kelt kérelmére a „Budakalászi” 
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név használatához, az egyesület „Egészséges Budakalászért 
Egyesület” néven történő bejegyzéséhez. A Képviselő-testület felkéri 
az egyesület megválasztott elnökét, hogy a cégbíróság jogerős 
végzésének másolati példányát a kézhez vételtől számított 8 napon 
belül a Polgármesteri Hivatalba nyújtsa be.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
10. Javaslat a Nyitnikék Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására   

220/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Nyitnikék Óvoda vezetőjének vezetői megbízatása 2014. július 
31-én lejár, így szükségszerű a hatályos jogszabályoknak megfelelően a vezetői 
munkakörre nyilvános pályázat kiírása, a pályázati eljárás lefolytatása. Az 
előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírásban foglaltakat az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 

313/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
tartalommal meghirdeti a Nyitnikék Óvoda intézményvezetői 
pályázatát:  

Óvodavezetői pályázat – felhívás 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján pályázatot hirdet a 
NYITNIKÉK ÓVODA (Budakalász, Pomázi út 3.) 

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1-tól 2019.július 
31-ig szól.  
A munkavégzés helye: 
Pest megye - 2011 Budakalász, Pomázi út 3.  
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői 
irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, óvodapedagógus,  
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség, 
 óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat,  
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
 a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan 

benyújtása, bemutatása.  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 német nyelv társalgási szintű ismerete, 
 vezetői tapasztalat, 
 kiváló kommunikációs készség, 
 kiemelkedő konfliktuskezelői képesség, 
 terhelhetőség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 szakmai önéletrajz,  
 a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  
 vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő rövid- és 

közép távú fejlesztési elképzeléssel,  
 nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban 

résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat 
megismerhetik,  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását 
kéri, 

 nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdés szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.   
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.  
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villám 
Zsuzsanna köznevelési referens nyújt, a 06-26-343-363 
telefonszámon, 108-as melléken. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak Budakalász Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot:   …./2014., valamint a munkakör megnevezését: „Nyitnikék 
Óvoda vezetői pályázat”.   
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a 
véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek 
megérkezését követő rendes képviselő-testületi ülésen.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 31.  
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
Oktatási és Kulturális Közlöny 2014/2. szám - 2014. január vége  
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.budakalasz.hu honlapon szerezhet.  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. január 15.  
 
Határidő: a KSZK internetes oldalon és az Oktatási, Kulturális 
Közlönyben való megjelentetés, felhívás elküldése a kiírásban 
foglaltak szerint  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
11. Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadására 

213/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A 2014. évi testületi ülések tervezett időpontjait és főbb napirendi 
javaslatait tartalmazza az előterjesztés. A bizottságok megtárgyalták és elfogadásra 
javasolták. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
9 egyhangú igen szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
314/2013. (XII.20.) határozata a Képviselő-testület 

2014. éves munkatervéről 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Képviselő-testület 2014. évi Munkatervét a határozat melléklete 
szerint. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: 2013. december 31. 
 
12. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

209/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Rogán László: Rendszeresen visszatérő napirend. Az előterjesztést a PTKB és az 
OKSB megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

315/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013.szeptember 6-tól 2013. november 28-ig terjedő időszak alatt 
nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
13. Javaslat a 2013. II. félévben áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
226/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előző időszakhoz hasonlóan elkészült az áttekintett pályázati 
lehetőségek összefoglalójáról készült tájékoztató.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag 
javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a határozati 
javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

316/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. II. 
félévében áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
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Krunity Péter: Sport utcánál van egy lassító bukkanó, aminek a helyreállítása nem 
történt meg megfelelően. 
Személyesen kértem, hogy a júniusi ülésen hoztunk egy határozatot belterületbe 
vonásra vonatkozóan. A tulajdonos a mai napig nem kapott szerződést.  
 
Tolonics István: A Vasútsoron jónéhány oszlopon nem ég a lámpa. Ezt 
továbbítottuk az Elmű felé, türelmet kérek az ottlakóktól. 
December 7-én tartottuk a minden gyermeknek legyen karácsonya akciónkat. Akik 
nem tudtak ott részt venni, kivittük nekik. Köszönjük az adományozóknak és a 
segítőknek. 
 
Balogh Csaba: Az egészségház nívódíjának szívből örülök. Sajnos az a nagy baj, 
hogy a regisztrációs rendszer nem működik. A Varga doktornő és Kiss doktornő a 
folyosó végén vannak. Oda beszorulnak a betegek, mert nem tudják, hogy ki a 
következő. Ez nagy problémát fog okozni, amikor bejön az influenzás időszak.  
 
Rogán László: Az orvosok sorsot húztak, hogy ki melyik rendelőbe kerül. Jó lett 
volna, ha a Kiss Edina eggyel odébb került volna, mert akkor a két egymás melletti 
rendelőben nem lett volna egyidőben rendelés.  
Az önkormányzat 1,5 MFt-ot költött a kijelző-rendszerre.  
Nem kell beállni az ajtóba. Le lehet ülni a váróterembe. Ha az orvosok 
működtetnék a rendszert, nem lenne probléma. Az önkormányzat megépíttette a 
rendszert. Használni kell. 
 
Balogh Csaba: Szívesen elmentem volna az Idősek Klubja karácsonyi 
ünnepségére, de nem kaptam meghívót.  
 
Máté István: Örülök, hogy a körzetemben két helyen is az útépítések befejező 
szakaszban vannak. 
Nagyon sok a faigény. Januárban mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a 
kérdéssel.  
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános ülést 
berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető  


