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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 5/2014 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. február 27-én, (csütörtökön) 16:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről  
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

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

Meghívottak: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Molnár Éva jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat tájékoztatás kérésére az M0 autóút 11. és 10. sz. főutak közti 

szakaszának építése kapcsán elfogadott 523/2013.(XII.30.) Korm. rendelet 
kapcsán 
II. Javaslat állásfoglalás kiadására Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
Polgármestere által írt levelével kapcsolatban 
28/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a HÉSZ egyes elemeinek felülvizsgálatára és az ezzel összefüggő 

partnerségi szabályok megalkotására 
33/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat Budakalász Város árvízkár-elhárítási és védekezési tervének 

elfogadására 
30/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a BMSE használati jogot alapító szerződés módosítására  

35/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatása” pályázaton való indulásra  
36/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló 

közbeszerzési felhívás szakmai tartalmára  
38/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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7. Javaslat a 2014 januárban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására. 
34/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Beszámoló a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei 

Árvácska Állatvédő Egyesületnek 2013 évben nyújtott támogatások 
felhasználásának elszámolásáról 
26/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

9. Tájékoztató a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2013. évi költségvetésének módosításáról és a 2014. évi költségvetés 
elfogadásáról, valamint a projektmenedzsment kiválasztásáról  
31/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
10. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft.-t érintő döntések 

módosítására  
37/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztására 
29/2014.(II.27.) sz. előterjesztés  
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2014 évi ingatlan értékesítési 

tervének megtárgyalására  
27/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a Budakalász 299/104, 299/105, 299/106 helyrajzi számú, 

természetben a Szalonka utcában található ingatlanok értékesítésére  
32/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 



 4 / 20 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Kéri, hogy – amennyiben 
nincs észrevétel, szavazzon a testület a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete mind a nyilvános, mind a 
zárt ülés napirendjét 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Polgármesteri beszámoló: 
 
Rogán László: 
- Február 10-én dr. Merkely Béla járt nálunk, ahol a szív és érrendszeri szűrés 

további sorsáról beszéltünk. Közel 2500 kalászi polgár vett részt. Ők más 
módszerrel szeretnének további embereket bevonni a szűrésbe. Lehet, hogy 
nem a Budai út 31-ben fogják tovább végezni ezt a tevékenységet, hanem 
esetleg az orvosi rendelőben.  

- Február 11-én évértékelőn voltunk Szentendrén, ahol a Pest Megyei 
Rendőrkapitány tartott előadást.  

- Február 14-én a Családsegítő Társulás megbeszélésén vettem részt. 
- Február 14-én a volt Lenfonó 90 éves megemlékezésén vettem részt. 
- Február 15-én a Horgászok közgyűlésén vettem részt több 

képviselőtársammal együtt. 
- Február 17-én Hegyvári János kollégámmal a Gálfi Béla Rehabilitációs 

Intézet mögötti gáton jártunk. A gát egészen Visegrádig elújításra kerül. Ez a 
mai napon még témánk lesz.  

- Február 17-én volt egy HVB ülés, ami a téli védekezésről szólt. Úgy tűnik, 
hogy a tél idén elmaradt. 

- Február 23-án vasárnap volt a Sváb kitelepítés 68. évfordulója alkalmából 
egy megemlékezés.  

- Tagnap befejeződött a bölcsőde alapozása. A héten megtörténik a vízárok 
szigetelése, és megkezdődik a falazás. 

- Megkezdtük a kátyúk felmérését. Szeretnénk, ha mielőbb kátyúmentessé 
válnának azok az utcák, amik az önkormányzat kezelésében vannak. 

 
A következőkben válaszolnék az elmúlt ülésen néhány felmerült kérdésre. 
Krunity Péter felvetette a Budai úton lévő kátyúkat. Igaz nem a mi feladatunk, 
de a gödrök kátyúzása úgy, ahogy megtörtént.  
Szintén Krunity Péter észrevételezte, hogy a pataknál a híd alatt átvezettet 
vezeték burkolata sérült. Értesítettük a DMRV-t. 
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Azt is Krunity Péter észrevételezte, hogy a görög keleti templomnál több 
fényforrás kiégett, már a héten pótoltuk. 
Dr. Hantos István – ugyan nincs itt, de ő vetette fel, hogy a Felsővár utca és 
Gerinc utca elejénél az útszéli bokrok úgy belógtak az út szélén, hogy karcolták 
az autókat. Szávai Karcsiék február elején levágták a bokrokat. 
Szintén dr. Hantos István jelzésére a nagyon kopott útjelző táblák cseréje 
kapcsán Kult Ferenc teljes körű állapotfelmérést végez és ezt követi az útjelző 
táblák cseréje. A felmérés folyamatban van.  
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat tájékoztatás kérésére az M0 autóút 11. és 10. sz. főutak közti 

szakaszának építése kapcsán elfogadott 523/2013.(XII.30.) Korm. 
rendelet kapcsán 
II. Javaslat állásfoglalás kiadására Pilisborosjenő Község 
Önkormányzatának Polgármestere által írt levelével kapcsolatban 
28/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Magyarország Kormánya tavaly december végén rendelettel 
jelölte ki az M0 gyorsforgalmi út 11. és 10. számú főutak közti szakaszának 
nyomvonalát, mely Budakalászon több beépítésre szánt területet érint. Mivel a 
jogszabály rendelkezései nem egyértelműek, ezért kérjük annak részletes 
magyarázatát.  
Pilisborosjenő polgármestere településünkhöz hasonlóan értelmezni szeretné a 
kormányrendeletet, mellyel kapcsolatban egyeztető tárgyalást szervez. A 
tárgyaláson való részvételre kéri fel Budakalász városát is.  
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a két határozatot elfogadásra javasolta. 
 
Németh Antal: A Bizottsági ülésen részletesen megbeszéltük ezt a témát. Ott 
elmondtam, hogy ez része az eljárásnak. Az egyeztetésre vonatkozóan azt 
gondolom, hogy az államtitkár esetleg behívja a polgármestereket és ott 
tájékoztatja őket a rendeletekről.  
Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a tényleges terület-felhasználás 
szűkebb lesz az előzetesen tervezettnél.   
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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35/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M0 autóút 
10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 
szóló 523/2013.(XII.30.) Korm. rendelet kapcsán részletes 
tájékoztatást kér arról, hogy a Budakalász Város közigazgatási 
területéhez tartozó, a rendelet 3. mellékletében felsorolt (220.-453. 
sorszámú) a kijelölt nyomvonalba tartozó ingatlanok tulajdonosait 
milyen korlátozások terhelik, vonatkozik-e ezen ingatlanokra az M0 
gyorsforgalmi út továbbépítése kapcsán kisajátítás, illetve hogy az 
alagútban vezetett útszakasz fölötti ingatlanokra is ugyanazon 
előírások vonatkoznak-e. 
 
A Képviselő-testület részletes tájékoztatást kér továbbá arról, hogy 
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. tv. 
17.§ (11) bekezdésének megfelelően a helyi településrendezési 
eszközöknek a 523/2013.(XII.30.) Korm. rendeletben nevesített 
ingatlanok  –melyeknek egy része üdülő, illetve lakóterület 
besorolású – átminősítése, (beépítésre nem szánt területté való 
minősítése) kapcsán merülhet-e fel kártalanítási igény az ingatlanok 
tulajdonosainak részéről, illetve hogy az átminősítés miatt 
esetlegesen felmerülő kártalanítási igényüket kinek nyújthatják be, 
ki lesz a kártalanító. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Polgármestere által 
kezdeményezett tárgyalással, melynek tárgya az M0 gyorsforgalmi 
út 11. és 10. sz. főutak közötti szakasza nyomvonalának 
kijelöléséről alkotott 523/2013.(XII.30.) Korm. rendelet, illetve 
ennek kapcsán a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. tv. 
vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése és a Korm. rendelet 
esetleges módosításának lehetősége. Budakalász Város Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a tárgyaláson képviselje 
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Budakalász Városát és a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a 
testületet. 
 
Határidő: értesítésre azonnal; tárgyalásra folyamatos 
Felelős:     polgármester 

 
 
2. Javaslat a HÉSZ egyes elemeinek felülvizsgálatára és az ezzel összefüggő 

partnerségi szabályok megalkotására 
33/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Ügyféli, lakossági kérdések, kérelem kapcsán felmerültek olyan 
jellegű szigorítások a HÉSZ-ben, melyek a későbbiekben esetlegesen kártérítési 
igényt vethetnek fel. 
Ezért javasoljuk a HÉSZ bizonyos elemeinek felülvizsgálatát, továbbá a 
hozzájuk kapcsolódó partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotását. 
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a két határozatot elfogadásra javasolta. 
 
Turi Attila főépítész rövid kiegészítést tesz az elhangzottakhoz. 
 
Krunity Péter: Kőbányai út szerepel, ott nem Klisovácot kell írni? 
 
Turi Attila: De igen. Elnézést, javítani fogjuk. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a település Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 26/2013.(XII.20.) sz. KT. rendelet 
(HÉSZ) Lke-O-8, Lke-O-9 övezettel összefüggésben az övezetek 
telekméretének, a Vt-Ó-1 övezetben az maximális építhető bruttó 
alapterület továbbá a melléképületek elhelyezhetőségének 
felülvizsgálatát és módosítását. A felülvizsgálat és módosítás az 
Önkormányzatnak többletköltséget nem jelent. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ 
módosítására irányuló feladatok elvégzésére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:     Polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász 
Város 604/1 hrsz-ú ingatlan területének szabályozásával összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2014. (I.30.) Kt. 
határozatának címét, bevezetőjét, I. és VI. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
• A határozat címe az alábbira módosul: 

„Budakalász Város, 604/1 hrsz-ú ingatlan és a HÉSZ 
felülvizsgálandó elemeivel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályai” 

• A határozat bevezető rendelkezése az alábbira módosul: 
„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 29.§-
a alapján Budakalász Város, 604/1 hrsz-ú terület 
szabályozásával és a HÉSZ felülvizsgálandó elemeivel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai az alábbiak:” 

• A határozat „Partnerségi egyeztetésben résztvevők 
(továbbiakban: Partnerek) köre” című, I. pontja az alábbira 
módosul: 
„1.  Budakalász Város Önkormányzatánál (továbbiakban: 
Önkormányzat) a Partnerségi Egyeztetésbe: 
1.1. A 604/1 hrsz-ú ingatlan rendezését illetően: 

A tervezéssel érintett terület tulajdonosai és az adott 
eljárás előzetes tájékoztatása során bejelentkezett, a 
tervezési területet magába foglaló tömbben (Pomázi út– 
Liget köz – Liget utca – Bokros utca – Erdőhát utca –
Klisovác utca által határolt terület) lévő ingatlanok 
tulajdonosai 

1.2. Az adott övezeteket érintő módosítást illetően: 
Az eljárás véleményezési szakaszában bejelentkezett, azon 
ingatlanok tulajdonosai, akik abban az adott övezetben 
rendelkeznek ingatlannal, amelyre az adott övezeti 
felülvizsgálat szól. Az így bekapcsolódott partner, 
véleményt az ingatlana szerinti övezetével kapcsolatban 
tehet. 



 9 / 20 

1.3. A melléképületek és melléképítmények elhelyezését érintő 
módosítást illetően:  
Az eljárás véleményezési szakaszában bejelentkezett, azon 
ingatlanok tulajdonosai, akiknek az ingatlanán 
melléképület avagy melléképítmény elhelyezése 
megengedett.” 

• A határozat „A partnerségi szabályok hatályossága” című, 
VI. pontja az alábbira módosul: 
„A szabályzat Budakalász Város,  604/1 hrsz-ú ingatlant 
érintő és a HÉSZ felülvizsgálandó elemeivel összefüggő 
helyi építési szabályzat módosítására vonatkozik.” 

A határozat többi része változatlan tartalommal érvényes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
3. Javaslat Budakalász Város árvízkár-elhárítási és védekezési tervének 

elfogadására 
30/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Vízügyi Igazgatóság Budakalász vonatkozásában is 
elkészíttette az illetékességi területére eső, a dunai árvízi védekezésben érdekelt 
települések árvízkár-elhárítási és védekezési terveit, melyet az Önkormányzat 
árvízvédelmi referense áttekintett és megfelelőnek talált.  
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Máté István: A polgármester úr elmondta a pontatlanságra vonatkozó 
észrevételeit. Én javaslom kiegészíteni a határozatot, hogy az általunk készített 
pontosítást  
 
Németh Antal: Azt tudjuk, hogy a 90-es évek elején az önkormányzat 
tulajdonába került ezt a védmű. Hogy sikerülne visszaadni az államnak? 
 
Rogán László: A tegnapi nap folyamán Székely Zoltánnal beszéltem erről. 
Készül az erre vonatkozó hivatalos levél.  
 
dr. Molnár Éva jegyző felolvassa a pontosan megfogalmazott határozati 
javaslatot. kiegészítést. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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39/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Budakalász Város árvízkár-elhárítási és védekezési terve” című 
tervet, mint a település árvízvédelmi tervét azzal, hogy az átvizsgált 
tervben található pontosításokat, elírásokat javítani szükséges a 
Városfejlesztési Osztályvezető által összeállított jegyzék szerint.   
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
4. Javaslat a BMSE használati jogot alapító szerződés módosítására  

35/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A BMSE elnöke azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy az önkormányzat által 2008. évben, az Omszk parkban 
megépített műfüves sportpályák használatára, hasznosítására kötött „Használati 
jogot alapító szerződés”-t, és annak 2012. januári módosítását az önkormányzat 
vizsgálja felül, a BMSE pénzügyi fizetési kötelezettségének mértékét a 
sportegyesület működésének fenntarthatósága érdekében enyhítse. A fizetés 
ütemezésére és mértékére ajánlatot tett az egyesület elnöke. Az előterjesztést a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és 
az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolta. 
 

Nógrádi Zoltán megérkezett. A jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
 
Kaltner Károly, a PTKB elnöke rövid kiegészítést tesz az elhangzottakhoz. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Budakalászi Munkás Sportegyesület műfüves pálya használata 
érdekében használati díjfizetésre irányuló, 2014. február 20-án kelt 
csökkentési kérelmét. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az alábbi feltételekkel módosítsa a 2008. július 
22-én kelt, 435/9/2008. ikt. sz. „Használati jogot alapító szerződés”-
t: 
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− a műfüves pályák használatáért a sportegyesület labdarúgó 
szakosztályát havi 40.000 Ft használati díj fizetési kötelezettség 
terheli, amelyet minden hónap 5. napjáig szerződés szerint 
folyósít, 

− a szerződés módosítás a 16/2012.(I.26.) Kt. határozat szerint az 
alábbi szövegrésszel egészül ki: „A szerződő Felek 
megállapodnak abban, hogy a Használó jogosult a szerződés 
tárgyát képező területet a labdarúgás sport, utánpótlás nevelés 
céljára használni, hasznosítani, de a hasznosítás jogát csak a 
Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább 
harmadik személy részére.”, 

− a sportegyesület 2014. március 1. napjától az önkormányzat felé 
a szerződés tárgyában e napon fennálló tartozását havi 40.000 Ft 
összeg megfizetésével törleszti, amelyet minden hónap 5. 
napjáig szerződés szerint folyósít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e szerint 
módosított szerződés aláírására. Ezzel egyidejűleg a 2012. január 
31-én kelt, 309/9/2012. ikt.sz. „használati jogot alapító szerződés - 
módosítás” érvényét veszti.  
 
Határidő: 2014. március 01. 
Felelős:   polgármester, BMSE elnöke 

 
 
5. Javaslat a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatása” pályázaton való indulásra  
36/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Vidékfejlesztési Minisztérium írta ki a pályázatot nemzeti 
értékek és hungarikumok megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására. A pályázat megvalósítója a Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár lenne, a célja, hogy kibővítse és színesítse a XIX. Kalászi Vigasságok 
programkínálatát. Idén 2 helyszínen futnának párhuzamosan az események. A 
rendezvény belső, hagyományos helyszíne a művelődési ház udvara maradna, a 
külső helyszín a Szekfű utcával szemközti, önkormányzati tulajdonú rét, ahol a 
vásári programok zajlanának, ehhez van szükség a Hungarikum pályázaton 
elnyerhető támogatásra. 
Az önkormányzat költségvetéséből ez forrást nem igényel. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolta. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy indulni kíván a „Nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének 
és gondozásának támogatása" című pályázaton. Az önkormányzat 
költségvetéséből forrást nem igényel. Megvalósítás helyszíne a Kós 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
dokumentáció aláírására és beadására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
6. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló 

közbeszerzési felhívás szakmai tartalmára  
38/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A közbeszerzés előkészítése során világossá vált, hogy a 
hatályos előírásoknak és jogszabályi kritériumoknak jelenleg csak korlátozott 
számú szolgáltató tud megfelelni. Nem minden településen sikerült eredményes 
közbeszerzési eljárást lefolytatni és időben új, megfelelő szolgáltatót találni, 
vagyis veszélybe kerülhet a szemétszállítás. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglalt 3 határozatból az elsőt 
nem, a 2. és 3. határozatot javasolta elfogadásra. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Budakalász Város Önkormányzat hulladékgyűjtés és 
ártalmatlanítás” címen folytatott közbeszerzési eljárás során a 
felhívási dokumentációban rögzíti, hogy a Vállalkozó a mindenkori 
miniszteri rendeletben meghatározott díjszámítást alkalmazhatja a 
szolgáltatás ellenértékeként.  
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 

 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő 3. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött, hulladékszállításról 
szóló közszolgáltatási szerződésben szereplő 12 havi opciós 
meghosszabbítási lehetőségről, az esetlegesen eredménytelen 
közbeszerzési eljárás következményeinek elkerülése érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 

 
 
7. Javaslat a 2014 januárban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására. 
34/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 

 
Kaltner Károly: Rendszeresen beszámolunk az áttekintett pályázati 
lehetőségekről. A folyamatban levő pályázataink állását az előterjesztés 
tartalmazza. A PTKB megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A PTKB elnökének 
Kaltner Károlynak az előterjesztéshez a mai napon érkezett kiegészítő 
indítványa van, melyet e-meilben kiküldtünk, és most kiosztottunk. A kiegészítő 
indítvánnyal teljes mértékben egyetértek és kérem, hogy erről a határozati 
javaslatról is szavazunk. 
 
Kaltner Károly bizottsági elnök röviden ismerteti az indítványa lényegét. 
 
Balogh Csaba: Mennyiben vagyunk érintettek ebben az ügyben. 
 
Rogán László: Szentendrén a beszámoló kapcsán szóba került a prevenció. 
Budakalászon nem jellemző ez a jelenség. Természetesen nem kizárható, de a 
rendőrség tájékoztatása szerint nem jellemző. 
 
Rogán László felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 
januárjában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Ezt követően a Rogán László polgármester szavazásra bocsátja Kaltner 
képviselő úr indítványát. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy részt vesz a „KAB-ME-14/A/B/C” kódnevű, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet által kiírt prevenciós pályázaton, és a kiírás 
„B” kategóriája szerinti pályázatot nyújt be. Budakalász Város 
Önkormányzata a pályázat szakmai tartalmát a Szentendrei 
Rendőrkapitányság vezetőjének megismert szakmai javaslata 
alapján hagyja jóvá, a pályázat megvalósítása során vele 
együttműködik. 

 
A pályázat szakmai tartalma: Pályázott összeg: 2.000.000 HUF 
Teljesítési időszak: 2014. 04. 01. – 2015. 03. 31.  

 
- Iskolai előadások drog prevenciós témákban, 7. és 8. osztályos 

diákoknak, korosztályuknak megfelelően a szerhasználat 
problémáiról, veszélyeiről: ennek keretén belül 100 alkalommal 
/egy alkalom 45 perc (egy tanítási óra),/ óra előadói díj 
ellenében. Az előadásokat az iskola rendőrök, bűnügyi, 
bűnmegelőzési szakemberek tartják meg. A koordinációt, az 
előadások előkészítését a Rendőrkapitányság vállalja. A 
teljesítés külön szerződés alapján történik.  
Összesen: bruttó 400000 HUF 
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- Szülők Akadémiája. Az előadásokon addiktológus, 
pszichológus tájékoztatja a szülőket a megfelelő szülői 
magatartásról, probléma megközelítésről. A teljesítés külön 
szerződés alapján történik. 2 alkalommal kétszer körülbelül egy 
órában, az előadásokat profi előadók tartják. 
Összesen: bruttó 203000 HUF 

- Pedagógusok Akadémiája. Az előadásokon addiktológus vagy 
pszichológus tájékoztatja a pedagógusokat a szerhasználat 
egyértelmű jeleiről. Jogi szakember (ügyész/bíró/rendőr) 
tájékoztatást ad a szerfogyasztás jogi aspektusairól, a 
pedagógusok által követendő eljárásról. A teljesítés külön 
szerződés alapján történik. 2 alkalommal kétszer egy órában. 
Összesen: bruttó 203000 HUF 

- Iskolai kirándulás az érintett gyerekekkel egy olyan 
intézményben, ahol lehetőségük nyílik olyan szerfogyasztókkal 
beszélgetni, akik átélve és azonosítva a kábítószer függőség 
negatívumait a leszokás mellett döntöttek. Az érintett vagy 
bevonandó létszámtól függően egy vagy több alkalommal. 
Összesen: bruttó 600000 HUF (logisztikai költségek, kísérők, 
étkezés) 

- Kiadvány készítése a megszerzett tapasztalatokról a gyerekek 
bevonásával. 
Összesen: bruttó 100000 HUF 

- „Miért Ne!” - kollázs kiállítás: A programban bevont gyerekek, 
a kurzusokon, kiránduláson megszerzett információik, 
benyomásaik, érzéseikre támaszkodva nyílt forráskódú program 
felhasználásával, saját készítésű és Internetről gyűjtött képek, 
saját gondolatok, üzenetek megfogalmazásával fotó-kollázsokat 
készítenének, melyet nyomtatva (papírra/vászonra) keretezve 
egy kiállítás keretében mutatnánk be a program végén. A tárlat, 
később vándorkiállításként körbejárhatná azokat az 
intézményeket (iskolák, egészségügyi intézmények) akik nem 
volta kedvezményezettjei a pályázatnak. 
Összesen: bruttó 500000 HUF  

 
Budakalász Város Önkormányzata a pályázaton való induláshoz 
szükséges önerőt, kettőszáz-háromezer forint összeget az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklet 11. sor Pályázati önrészek 
terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására, valamint az ahhoz 
kapcsolódó nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
8. Beszámoló a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei 

Árvácska Állatvédő Egyesületnek 2013 évben nyújtott támogatások 
felhasználásának elszámolásáról 
26/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
évi költségvetési rendeletében döntött a Görkocsi Szolgáltató Betéti 
Társaságnak, és a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnek támogatásáról. 
Az előterjesztés mellékletei részletesen tartalmazzák az önkormányzati 
támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben foglalt 2 határozatot elfogadásra 
javasolta, továbbá egy új határozat elfogadását is javasolta, melyet befogadok: 
A Képviselő-testület egyetért a PTKB azon kezdeményezésével, hogy a Görköcsi 
Szolgáltató Bt-vel a támogatási szerződés előkészítésével kapcsolatban 
egyeztetést tartson, különösen a szolgáltatás minőségével összefüggésben. A 
testület felhatalmazza a PTKB elnökét, hogy folytassa le a megbeszélést azzal, 
hogy a megbeszélés időpontjáról valamennyi képviselő értesüljön. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben 
a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak (2011. Budakalász, 
Ökörszem u. 20, Görcz Ferenc ügyvezető), nyújtott önkormányzati 
támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Rogán László polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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47/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben 
a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnek (2000 Szentendre, 
Izbég, Szentlászlói út, Sztakó Jánosné – elnök) nyújtott 
önkormányzati támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Rogán László polgármester 

 
 
Ezt követően Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a PTKB 
határozati javaslatát. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2014.(II.27.) Kt. határozat 
A Képviselő-testület egyetért a PTKB azon kezdeményezésével, 
hogy a Görköcsi Szolgáltató Bt-vel a támogatási szerződés 
előkészítésével kapcsolatban egyeztetést tartson, különösen a 
szolgáltatás minőségével összefüggésben. A testület felhatalmazza 
a PTKB elnökét, hogy folytassa le a megbeszélést azzal, hogy a 
megbeszélés időpontjáról valamennyi képviselő értesüljön. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Kaltner Károly PTKB elnök 

 
9. Tájékoztató a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás 2013. évi költségvetésének módosításáról és a 2014. évi 
költségvetés elfogadásáról, valamint a projektmenedzsment 
kiválasztásáról  
31/2014.(II.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2013. évi költségvetésének módosításáról és a 2014. évi költségvetés 
elfogadásáról, valamint a projektmenedzsment kiválasztásának ügyében kérte 
Budakalász Képviselő-testületétől – mint társulási tagtól – az előterjesztésben 
foglaltak megtárgyalását. 
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
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Németh Antal: A Bizottsági ülésen elég komolyan átbeszéltük ezt a témát. 
Sajnos ez a társulás nem sokat lépett előre az elmúlt években. Sajnos mindig egy 
hosszabbítási szakaszba kell, hogy jusson. Most az a legújabb, hogy 2016-ban 
lesz alkalmas a befogadásra. 
A határozatban az szerepel, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevőt 
választotta. 
Az EU-ban sok vita volt arról, hogy Kelet-Euróőában az a gyakorlat, hogy a 
legolcsóbb ár döntött. Az EU hozott egy olyan döntést, hogy az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot tevőt kell választani. Itt figyelembe lehet venni a 
referenciát, a munkatársak szakmai felkészültségét. 
Ezt csak megjegyzésként kívántam hozzáfűzni.  
 
Rogán László: Tegnap járt nálam a Társulás két vezetője. Beszéltünk a korábbi 
hulladékgyűjtő szigetekről. Mi most a házhozmenő szelektív gyűjtést 
preferáljuk. A közös projektünk tartalmazza 4 db sziget kiépítését. Ha a 
projekten belül változtatunk, kétségessé válik a támogatás kimenetele. Abban 
egyeztünk meg, hogy intézmények területére telepítjük.  
260 db komposztáló edényt kapunk. Szerettük volna azt megemelni – akár a 
gyűjtőszigetek kontójára – de sajnos nem lehetett.  
Sajnos valóban 2016 év, amikor működni fog a lerakó. Addig is folyamatosan 
átrakó helyek létesülnek. Nekünk Szentendréig kell átvinni.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a Duna Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi költségvetésének 
módosításáról, a 2014. évi költségvetés elfogadásáról, és a 
„Megbízási szerződés a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Program” tárgyú KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 
számú projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátására műszaki, pénzügyi 
területen” tárgyú szerződés elfogadásáról szóló tájékoztatót.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 
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Napirenden kívüli képviselői hozzászólások: 
 
Tolonics István: Már említettem, hogy a körzetemben kettő fekvőrendőr rossz 
állapotban van. Az egyik a Sport utcánál, a másik a Vasútsoron.  
Sokan panaszkodnak, hogy az utcai ragacsok, reklámok igen csak környezet-
szennyezők. Erre valamit ki kellene találnunk. 
Ma beszéltem Szávai Karcsival, hogy a Kőbányai úti játszótéri rézsűn veszélyes 
hulladékot raktak le. Karcsiék holnap elviszik.  
 
Rogán László: A kátyúzásból megspórolt pénzből szeretnénk a Béke sétány 
hengerezését, a Magyar utca vízelvezetését és a fekvőrendőr kijavítását 
megoldani.  
A falragaszok kihelyezésének szabályozását meg fogjuk nézni. 
 
Balogh Csaba: Zebraigény merült fel a ciklámen utca és a Szentendrei út 24. 
között. Érdemes lenne megfontolni.  
 
Rogán László: Közútkezelőé az út. A Szentendrei út 13. lakói is szerették 
volna, a Közút nem engedi.  
 
Balogh Csaba: A volt lenfonó Ciklámen utcai bejáratán két bejáró van egymás 
mellett. Meglehetősen nagytömegű járművek járnak be. Tönkre teszik az utat. 
Sebességkorlátozó tábla van kitéve, súlykorlátozó táblát is kellene kitenni.  
 
Rogán László: Az Udvarhelyi úrral meg fogom nézetni a kijárás lehetőségét, 
valamint a súlykorlátozó tábla elhelyezésének lehetőségét. 
 
Balogh Csaba: Csatornaszem a sárba van süllyedve. Erre is kellene valamilyen 
megoldást találni.  
Akivel beszéltem, azt kérdezte, hogy mi a módja, a Ciklámen utca 
kiszélesítésének.  
A festéküzem környéke nagyon rendetlen. Szólítsuk fel őket, hogy a közterületet 
is gondozzák.  
Kolónia utcában még mindig nem ég a lámpa.  
 
Rogán László: A Ciklámen utca szélesítése – hely és pénz kérdése. 
Az önkormányzatnak megszűnt az a lehetősége, hogy faxon bejelentse a hibát. 
 
Máté István: A Ciklámen utcát a tavaszi nagytakarításba komolyan be kell 
vonni. A József Attila utcában is három villany nem ég. Szintén a József Attila 
utcában vannak csattogó csatornafedelek, és van – véleményem szerint – 
balesetveszélyes esővízelvezető-fedlap.  
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Holnap este 7 órakor búcsúztatjuk ez a szerencsére enyhe telünket. Az Omszk tó 
homokos pályáján lesz ez a rendezvény. Mindenkit szeretettel várunk.  
 
Rogán László: Ezzel a télbúcsúztató rendezvénnyel szeretnénk hagyományt 
teremteni. 
A felmerült kérdésekre a válaszokat meg fogjuk adni.  
Április közepén lesz a várostakarítás. Kérem, hogy mindenki a lakókörnyezetét 
próbálja rendbe tenni.  
 
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 
 


