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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 2/2014 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. január 30-án, (csütörtökön) 16.30 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 

Meghívottak: dr. Molnár Éva jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Orosz György irodavezető 
Balsai Judit osztályvezető 
Dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Benkó Attila intézményvezető 

Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 
 
Nyílt napirendi pontok: 
1. Javaslat a lakásrendelet módosítására 

5/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindítására és szakmai tartalmára 
19/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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3. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi 

 működéséről 
szóló beszámoló elfogadására 
2/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 2013. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (BMSE, BSC, BUTEC, 
Vidra SE, Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika TC) 
3/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a bértelkek hasznosításáról szóló 256/2013.(X.31.) Kt. határozat 

módosítására 
7/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 

4/2013.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság   
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló szerződés 

megkötésére az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
16/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási 

hozzájárulási ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
13/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

12/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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10. Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 

döntésekről 
8/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
10/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. évi átruházott 

hatáskörökben hozott döntéseiről 
9/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a 2014 januárjában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
18/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt napirendi pontok: 
14. Javaslat lakásbérleti díj csökkentésére  

14/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat a Rév u. 1. sz. alatti önkormányzati helyiség értékesítéséről szóló 

határozat módosítására  
6/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
16. Javaslat a Budakalász, Klisovác utca 3568/5 hrsz-ú ingatlan értékesítési 

árának csökkentésére  
15/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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17. Javaslat a Budakalász, 2430; 29/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére és a 29/1 
hrsz ingatlan telekhatár rendezésére, telekalakítására illetve értékesítésére  
17/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat a Budai út 26. sz. alatt található 2 üresen álló helyiség bérbeadására.  

22/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
19. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  

11/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület 11 fővel határozatképes. Kéri, hogy a 
meghívóban szereplő 13 nyilvános és 6 zárt napirendet fogadja el a testület.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét elfogadta.  
 
Polgármesteri tájékoztató: 

- január 9-én aláírtuk a bölcsőde kivitelezésére vonatkozó szerződését 
- január 11-12-én a sportcsarnokban rendezték meg a sípmesterek országos 

találkozóját 
- január 14-én a Budakalászért Közalapítvány tartotta kuratóriumi ülését 
- január 22-én az új református lelkész járt nálam, bemutatkozó látogatáson 
- Jelenlegi legfontosabb feladatunk a költségvetés készítése, mely nagy 

erővel folyik.  
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyílt napirendi pontok: 
 
1. Javaslat a lakásrendelet módosítására 

5/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A pénzbeli térítés a bérlakások leadásának ösztönzésére 
szolgálna, azonban a pénzbeli térítés összegének kifizetése, mind az ahhoz 
szükséges értékbecslés elkészítésének költsége megterhelő az önkormányzat 
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számára, így célszerű annak megszüntetése, melyre a lakástörvény módosítása 
folytán az önkormányzatnak lehetősége nyílott. A pénzbeli térítés adható, már 
nem kötelező. Erre való tekintettel szükségessé vált a lakásrendelet módosítása.  
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
rendelet-módosító javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

1/2014.(    ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
18/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2014.(I.30.) sz. rendeletét. 

 
 
2. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindítására és szakmai tartalmára 
19/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A hulladék gyűjtését, szállítását, jelenleg a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.  A velük kötött közszolgáltatási szerződés 
2014. június 30-án jár le, mely ugyan meghosszabbítható, de a hulladéktörvény 
szerinti legkésőbb 2014. június 30. napjáig az önkormányzatnak új szerződést 
kell kötnie. A törvényi szabályozásra, a szerződés időtartamára valamint a 
szolgáltatás becsült értékét figyelembe véve ismételten ún. nyílt eljárásos 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  A közszolgáltatás javasolt műszaki 
tartalma lényegében megegyezik a jelenleg végzett szolgáltatás tartalmával. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az első határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta, a második határozati javaslatot az alábbi 
módosítással javasolta elfogadni, mely módosítást befogadom: E szerint az 
alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:   
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt műszaki tartalmát az alábbi 
kiegészítéssel elfogadja. 
A házhozmenő rendszerben az elkülönítetten gyűjtött műanyag hulladék 
begyűjtése (szelektív) ne csak a pet-palackokra terjedjen ki, hanem az egyéb (pl. 
a tetra-pack) csomagoló anyagokra is. 



 6 / 18 

 
Németh Antal: Nap mint nap lehet hallani, hogy az önkormányzatok által kiírt 
pályázatok jelentős része eredménytelen. Azt hiszem, hogy a mi kiírásunknál is 
fennáll ez a veszély, szerencsére van egy egy éves opciónk a jelenleg működő 
társaságunkkal.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szerepelő 1. sz. 
határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást ír ki 
a „Budakalász Város Önkormányzat hulladékgyűjtés és 
ártalmatlanítás” címen hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
közbeszerzési eljárás megindítására, a nyertes ajánlattevőről a 
Képviselő-testület dönt. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szerepelő 2. sz. 
határozati javaslatot a PTKB által tett kiegészítéssel. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező hulladékkezelési közszolgáltatás javasolt 
műszaki tartalmát az alábbi kiegészítéssel elfogadja: 
A házhozmenő rendszerben az elkülönítetten gyűjtött műanyag 
hulladék begyűjtése (szelektív) ne csak a pet-palackokra terjedjen 
ki, hanem az egyéb (pl. a tetra-pack) csomagoló anyagokra is. 

 
Határidő:azonnal 
Felelős:Rogán László polgármester 
Közreműködő: Toperczer Ferenc közbeszerzési tanácsadó 
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3. Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadására 
2/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a KKÁMK éves 
működéséről szóló beszámoló elfogadása, az előterjesztést az OKSB 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 

 
 
4. Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 

2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására  
3/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 
kötelesek elszámolni a támogatási összeggel. A BMSE, BSC, BUTEC, Vidra 
SE, Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika TC benyújtotta szakmai és pénzügyi 
beszámolóját. Az OKSB részletesen megtárgyalta és valamennyi határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Németh Antal: A beszámolókat készítők közül a többség jelen is volt a 
bizottsági ülésen. Én sérelmezem, hogy a BMSE és a BSC vezetői nem voltak 
jelen. Én úgy gondolom, hogy a bizottság elvárhatja, hogy a két legnagyobb 
egyesület vezetője jelen legyen egy ilyen beszámolón.  
 
Major Ede: A két elnök jelezte nekem, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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5/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Sport Club (BSC), kézilabda, sakk és karate szakosztályok 2013. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Munkás Sport Egyesület (BMSE) labdarúgó és kézilabda 
szakosztály 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Tenisz Club (BUTEC) sportegyesület 2013. évi szakmai és 
pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIDRA 
Sportegyesület (Vidra SE) 2013. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óbuda-
Kalász Ritmikus Gimnasztikai Torna Club (Óbuda-Kalász RG TC) 
2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
5. Javaslat partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározására 

20/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A településrendezési eljárásokat szabályozó jogszabály 
kimondja, hogy az önkormányzatnak területrendezés, területfejlesztés során meg 
kell határoznia az eljárásban résztvevő partnerekkel történő egyeztetés 
szabályait. 
Ez jelenleg a Budakalász 604/1 hrsz-ú terület (volt Hársfa vendéglő) 
szabályozásának módosítása kapcsán szükséges. 
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés 
megtárgyalta, és a határozat mellékletének módosítását javasolta az alábbiak 
szerint, melyet befogadok: 
 
„Az 1. sz. melléklet I/2 pontjában: területi lehatárolás Pomázi út után a Klinger 
Henrik utca kikerül, Kőbányai utca helyett Klisovác utca kerül be.” 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „A 
Budakalász Város, 604/1 hrsz-ú ingatlan területének 
szabályozásával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai”-t, 
mely a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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6. Javaslat a bértelkek hasznosításáról szóló 256/2013.(X.31.) Kt. határozat 

módosítására 
7/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő-testület októberi döntésében az érintett bértelkek 
kiürítésére 3 hónapos határidőt állapított meg, amelynek meghosszabbítását 
kérte három telekhasználó, mivel a téli időszakban a növények áttelepítése, a 
faházak elbontása, elszállítása jelentős problémát okoz a számukra. Továbbá 
igényként merült fel, hogy az általuk a telekre bevezetett közművekre fordított 
költségüket az Önkormányzat térítse meg.   
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és az alábbi módosító indítványt tette, amelyet 
befogadok. 
A befogadással egybeszerkesztett határozati javaslat az alábbi: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 256/2013. (X.31.) sz. 
határozatának második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
A 017/10. hrsz-ú önkormányzati önálló helyrajzi számmal nem rendelkező 
bértelkek kiürítésére és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
tulajdonosnak történő átadásának határideje 2014. szeptember 30. 
Amennyiben a bérlők a bértelket rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban, a megadott határidőn belül visszaadják, valamint a közművesítésre 
fordított költségüket számlával igazolják, annak beszámításáról a Képviselő-
testület kérelmenként külön dönt. 
A módosítás a határozat többi pontját nem érinti 
 
Kérem, hogy amennyiben nincs észrevétel, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 256/2013. 
(X.31.) sz. határozatának második bekezdése helyébe az alábbi 
szövegrész kerül: 
 
A 017/10. hrsz-ú önkormányzati önálló helyrajzi számmal nem 
rendelkező bértelkek kiürítésére és rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban tulajdonosnak történő átadásának határideje 
2014. szeptember 30. 
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Amennyiben a bérlők a bértelket rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, a megadott határidőn belül visszaadják, 
valamint a közművesítésre fordított költségüket számlával 
igazolják, annak beszámításáról a Képviselő-testület kérelmenként 
külön dönt. 
A módosítás a határozat többi pontját nem érinti. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
7. Javaslat megüresedő önkormányzati bérlakás hasznosítására 

4/2013.(I.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Széchenyi u. 17. I/1. sz. alatti bérlakás január 31-ével 
megüresedik, amely rendeltetésszerű használatra alkalmas és beköltözhető 
állapotban van. A lakásrendelet értelmében dönteni szükséges a lakás 
hasznosításáról. 
Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő Budakalász, Széchenyi u. 17. I/1. 
szám alatti 71 m2 alapterületű, 2 és fél szobás, összkomfortos 
komfortfokozatú bérlakást nyilvános pályázat útján, piaci alapú 
bérlakásként kívánja a továbbiakban hasznosítani.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
felhívás kiírására és – a nyertes pályázóval – a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
8. Javaslat az OMSZK tavon halászati jog átengedésére irányuló szerződés 

megkötésére az Óbuda-Kalász Horgászegyesülettel 
16/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A Horgászegyesület ismételten kérelmezte a halászati jog 
folytatását, a szerződés meghosszabbítását erre az évre is. A Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, a határozati javaslatot nem támogatta és az alábbi határozatot 
fogadta el: 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elviekben egyetért a 
Horgászegyesület részére a halászati jog átengedésével, de további egyeztetéseket tart 
szükségesnek annak tisztázására, hogy az egyesület milyen további kedvezményeket tud adni a 
budakalászi lakosok részére. 
A tegnapi napon a Pénzügyi bizottság megbeszélést tartott az ügyben. Felkérem 
a bizottság elnökét Kaltner Károlyt, hogy ismertesse az elhangzottakat. 
 
Kaltner Károly: Horváth úrral történt egyeztetést követően az 50 eFt bérleti díj 
110 eFt-ra változik, és a 14 év alatti gyermekek 2014-ben ingyen horgászhatnak 
az Omszk tavon. Ennek részleteiről a Hírmondóban fogjuk tájékoztatni az 
érdeklődőket. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a módosított határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a horgászati vízterületté nyilvánított Omszk tóra vonatkozó 
horgászati jog gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését 
ideiglenesen, határozott időre, 2014. december 31-ig a határozat 
mellékletét képező szerződési tartalommal, 110.000 Ft. ellenérték 
fejében az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek (képv.: Horváth 
István elnök, Budakalász, Tó u.1.) engedi át. A halászati jog 
átengedése során az Önkormányzat nyomatékosan felhívja a 
figyelmet arra, hogy az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek 
tartózkodnia kell a Lupa-tavon történő jogosulatlan és jogszerűtlen 
horgászati tevékenységtől.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szerződést aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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9. Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási 
hozzájárulási ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
13/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat állattartás szabályozásáról szóló valamint a 
közterületek rendjéről szóló rendelete alapján az önkormányzati hatósági 
ügyekben a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester jár el. 
Ebben az évben 18 közterület foglalási engedély és 42 behajtási hozzájárulás 
került kiadásra építőanyag beszállításával kapcsolatban. Az állattartási ügyekben 
a bejelentések tárgya főleg ebtartással kapcsolatos. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Németh Antal: A bizottsági ülésen feltettem egy konkrét ügyben egy kérdést 
Fetter kolléganőnek. Egy építkezésnél rendszeresen közterületet használnak, és 
fát vágtak ki.  
Bea telefonon elmondta, hogy azért nem tudott róla, mert az illető nem kért 
engedélyt. Ha a lakótársak nem jogszabály-betartók, akkor a hivatal nem is 
szerez tudomást az ilyen tevékenységekről. Javaslom, hogy a közterület-
felügyelet erre is figyeljen oda.  
 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztésben lévő határozati 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete állattartási, 
közterület foglalási, behajtási hozzájárulási ügyekben a 
Polgármesterre átruházott hatáskörben 2013. évben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
10. Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottságának 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
10/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Jogszabályi kötelezettség a bizottságnak is beszámolni az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Az előterjesztést a Népjóléti bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 

 
 
11. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

12/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Rendszeresen beszámolunk a Képviselő-testület nyílt ülésein 
hozott határozatok végrehajtásáról. Ez a határozati javaslat tartalmazza a kóbor 
ebek befogásával kapcsolatos határozat kiegészítését is. Valamennyi bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 
november 29-től 2013.december 20-ig terjedő időszak alatt 
nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.  
A Képviselő-testület a 305/2013.(XII.19.) számú határozat 1 számú 
mellékletét képező vállalkozási szerződést II. ponttal egészíti ki, a 
következők szerint: „II. készenléti díj (Ft/hó) 16.954,-Ft„.  A 
szerződés többi pontjai változatlanok. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

12. Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott 
döntésekről 
8/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Az átruházott hatáskörökben hozott döntésről a polgármesternek 
minden évben kötelező beszámolnia. Az előterjesztés az átmeneti segély, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, térítési díjkedvezmény 
és az újszülöttek támogatása körében hozott támogatásokat tartalmazza. A 
Népjóléti bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Képviselő-testülete a Polgármesterre átruházott 
igazgatási hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László 

 
 
13. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. évi 

átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 
9/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Jogszabályi kötelezettség a bizottságnak is beszámolni az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Az előterjesztést az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság 2013. évben átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
14. Javaslat a 2014 januárjában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
18/2014.(I.30.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Rendszeresen beszámolunk az áttekintett pályázati 
lehetőségekről. Most külön ki szeretném emelni, hogy a szennyvízelvezetés és 
tisztítás megvalósítására vonatkozó pályázatunk (Berdó-csatorna) döntéshozók 
előtt van. Sajnálatos módon az NFÜ honlapján a döntésnek már múlt évben meg 
kellett volna történni, de még mindig nem történt meg. A folyamatban levő 
további pályázataink állását az előterjesztés tartalmazza. A PTKB megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2014.(I.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 
januárjában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Krunity Péter: A tél folyamán történt a Budai úton egy ún. kátyúzás. Sajnos 
egyre mélyebb gödrök vannak. 
 
Rogán László: A héten írtunk nekik, hogy javítsák ki a kátyúkat. 
 
Krunity Péter: A pataknál a híd alatt átvezetett vezeték burkolata sérült. Ezt 
jelezni kell a vízművek felé.  
A görögkeleti templomnál a megvilágításból több fényforrás kiégett. Kérem 
ennek pótlását.  
 
Dr. Hantos István: Mindenek előtt köszönjük a gyors úttakarítást.  
Szilveszterkor tartottuk a Berdóban a hegyi-szilvesztert, és akkor került szóba, 
hogy nagyon kopottak az útjelző táblák. Azokat ki kellene cserélni.  
Szóvá tették, hogy az útszéli bokrok (Felsővár utca, Gerinc utca eleje) nagyon 
belógnak, karcolják az autók oldalát.  
Újra megjelentek a kóborkutyák, és szétszedik a szemetes-zsákokat. Ezen kívül 
a lakók nyugalmát is zavarja.  
Újra elkezdődött, hogy a háztartási szemetet az utcán kitett kukákba teszik 
idegen emberek, vagy ha nem találnak kukát, a kerítés tövébe. Innen kérem 
kedves lakótársainkat, vegyenek kukát és oda tegyék a szemetüket. 
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Németh Antal: Az utolsó napirend tárgyalta a pályázatok dolgait, ahol szó volt 
a Berdó csatornapályázatról is. Az előtakarékossági szerződésben 2014. január 
hó az utolsó befizetési dátum. Ez az önkormányzat egy évig kérheti zárolt 
számlára. Elképzelhető, hogy jelentkeznek a hivatalnál ingatlantulajdonosok.  
A Kormány hozott egy olyan rendeletet, hogy a társasházak felügyeleti jogkörét 
a területileg illetékes jegyzőség látja el. Nálunk is van ilyen társasház.  
Kérdésem, hogy a hivatal fel van-e erre készülve? Van-e erre valami központi 
iránymutatás?  
 
Dr. Molnár Éva: Központi segítséget, útmutatót soha nem kapunk. Sajnálatos 
módon tény és való, hogy eddig nem tudtunk ezzel foglalkozni. Tanulmányozni 
fogjuk a megoldás lehetőségeit. Szerencsére a jegyzőkollégákkal rendszeresen 
találkozunk, és a következő konferencián erről konzultálni fogunk. 
 
Balogh Csaba: Kaptam egy telefont, hogy áramszünet volt, és nem jött vissza a 
televízió-adás. Azt szeretném kérdezni, hogy mit javítanak állandóan, hogy ilyen 
gyakran elmegy az áram.  
 
Rogán László: Nekünk az Elmű nem jelez. Nincs tudomásunk arról, ha 
felújítási, karbantartási munkát végeznek.  
 
Krunity Péter: Az Elmű lakásonként értesíti az érintetteket. Az 
önkormányzatot nem értesíti. Valószínű, hogy a sok szórólappal együtt 
elkallódik.  
 
Balogh Csaba: Aggasztó állapotban van a Béke sétány és a Kolónia. Lehetőség 
van-e, hogy a kátyúkat föltöltjük murvával. 
 
Rogán László: Beszéltem Szávai Károllyal, aki elmondta, hogy elképesztő 
mennyiségű murvát hordtak már oda. Már megoldást kell keresnünk. Nem 
tölthetjük tovább.  
 
Balogh Csaba: Nagyon sokan hiányolják, sérelmezik, hogy pl. erről az ülésről 
semmilyen információval nem rendelkeznek. Milyen megoldás lehetséges? 
 
Tolonics István: Több alkalommal beszéltem a VKC igazgatójával, és 
folyamatban van, hogy felkerüljön a televízió programjába. 
 
Balogh Csaba: Aggasztó állapot a körforgalom kérdése. Itt az OKSB ülésén az 
Teniszklub vezetője is elmondta, hogy Pomáz felől a József Attila utca felé 
kanyarodni kb. 8 perc. Van-e valami megoldás? 
 
Rogán László: Nem a mi tulajdonunk. Folyamatosan jelezzük a problémát.  
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Megkeresett a BKK, hogy nagy rekonstrukciós munkákba fog kezdeni, és a 
Békásmegyeri átjárót lezárják. Szerintem a kocsisor Dobogókőig fog érni. Már 
felvettük a kapcsolatot a Közútkezelővel és Pomázzal, hogy a figyelemfelhívó 
és terelő táblákat már Pomáznál ki kell tenni. 
Lobbiznunk kell a hév kétszintű kereszteződéséért. Amit tehetünk, azt 
megtesszük.  
 
Dr. Hantos István: Én is kaptam egy levelet pomáziaktól. Javasoltam nekik, 
hogy keressék meg azokat az utakat, ahol könnyebben be tudnak jutni 
Budapestre.Erre már nem kaptam választ. 
 
Máté István: Megjött a tél. Örültem, hogy az utak folyamatosan rendben voltak. 
A Dunaparthoz és a Sport utcához tettek le a Szávai Karcsiék szóróanyagot.  
A másik: A tüzifa-felkérésemet nem érzem elég erősnek. Csak 16 családnak 
tudtunk adni. Nem sok felajánló jelentkezett. Az Auchantól és a Metrótól 
kaptunk raklapokat. Szeretném, ha több családon tudnánk segíteni.  
 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 

K.M.F. 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


