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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 41/2013 

J E G Y Z Ő K Ö N Y  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. december 19-én, (csütörtökön) 14:55 órakor 
 megtartott rendkívüli 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. Tájékoztató a Berdó dűlő közútjainak állapotával kapcsolatos lakossági 

beadványra 
228/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
2. Javaslat a „Mályva utcai bölcsőde építése” című közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására  
227/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: 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 Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Kéri 
a meghívóban szereplő napirendi javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a nyilvános és zárt ülés napirendjét 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Tájékoztató a Berdó dűlő közútjainak állapotával kapcsolatos lakossági 

beadványra 
228/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester röviden ismerteti az előzményeket. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy az ülést megelőző PTKB ülésen a bizottság támogatta a 
határozati javaslatot. Kéri a beterjesztett határozati javaslat elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

302/2013.(XII.19.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete anyagi 
forrásaira és a terület adottságaira tekintettel folyamatosan 
karbantartja és fejleszti a Berdó dűlő útjait (zúzottköves/mart 
aszfaltos útburkolat kiegyenlítés, csapadékvíz szikkasztó kutak 
létesítése, a meredek szakaszokon szilárd burkolat készítése, 
folyamatos kátyú-és hordalék-mentesítés, a közvilágítási rendszer 
karbantartása, gyalogoslépcső felújítása, Felsővár utca felső 
szakaszának rendezése,… ). A végleges csapadékvíz elvezető 
rendszer és a szilárd burkolattal való ellátás kiépülése előtt meg kell 
oldani a terület vezetékes szennyvízelvezető rendszerének 
kiépítését, melyre az Önkormányzat jelenleg is pályázik, a pályázat 
elbírálása folyamatban van.  
Az Önkormányzat jelenlegi anyagi forrásai nem teszik lehetővé, 
hogy saját erőből építse ki a vezetékes szennyvíz-elvezető rendszert 
és a szilárd burkolatú úthálózatot, a csatornarendszer kiépülése után 
pályázati forrással igyekszik majd kiegészíteni az útépítéshez 
szükséges forrást.  
A jelenlegi kialakítással az úthálózat a terület funkciója szerinti 
közlekedésre alkalmas. A szilárd útburkolat és a végleges 
csapadékvíz elvezető rendszer kialakításáig az Önkormányzat a 
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jelenlegi állapot fenntartására törekszik a rendelkezésre álló anyagi-
és emberi erőforrás adta lehetőségeken belül. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pest megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Főosztályát és a beadványt 
benyújtókat, valamint a választási körzet képviselőjét tájékoztassa a 
fentiekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést berekesztette. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 

Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


