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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám:8/2014 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. március 27-én, (csütörtökön) 15:30 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. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Molnár Éva jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Sörös Csaba rendőr őrsparancsnok 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
60/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetételére kiírt pályázaton való indulásra 
44/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 

57/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézmény 

által a Telepi Óvodában biztosítandó logopédia feladatok ellátása érdekében  
kötendő megállapodásra  
51/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat Budakalász Város címerhasználatának engedélyezésére az Ovi-Foci 

Közhasznú Alapítvány kérelmére  
52/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat Budakalászi székhelyű egyházközségek és közösségek 2014. évi 

támogatására 
54/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

48/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámolójának elfogadására 
53/2014.(III.27.) sz. előterjesztés  
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat a 2014 februárjában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására. 
59/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
 
10. Javaslat a városi díjak adományozását segítő előkészítő bizottság 

megválasztására 
47/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat média pályázat kiírására  

56/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a Budakalász, Magyar utca 6. sz. alatt található, 130 helyrajzi számú 

ingatlan értékesítésére  
45/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a Budakalász, Szentendrei út 15. sz. alatt található, 1294/4/A-10 

helyrajzi számú garázs ingatlan értékesítésére  
46/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a Szentendrei Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójának 

elfogadására  
50/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
15. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  

49/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 11 fővel határozatképes. A meghívott vendégre 
való tekintettel javasolja, hogy a zárt ülés napirendjeit tárgyalja elsőként a 
testület, azon belül is a rendőrségi beszámolót.    
 
dr. Hantos István: Javaslom, hogy a zárt ülésből tegyük nyilvánosba a média 
pályázat kiírására vonatkozó napirendet  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja dr. Hantos István javaslatát, 
miszerint a zárt ülés 11. napirendjét nyilvános ülésen tárgyalja a testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta.  
 
Ezt követően Rogán László polgármester a módosított napirend elfogadását 
bocsátja szavazásra. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított napirendet – 
mind a zárt ülés, mind a nyilvános ülés tekintetében – a Képviselőtestület 11 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 

A Képviselő-testület az 1., 2., 3., 4. és 5. napirendet zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
 
Polgármesteri tájékoztató: 

- február 28-án egy jól sikerült téltemetést tartottunk. 
- március 5-én a Sodexo képviselője járt nálunk, ahol az ételek minőségéről 

beszéltünk 
- március 13-án az Auchan igazgatója járt nálunk, 1,5 mFt-tal támogatják 

Budakalászt 
- március 20-án tartottunk szülői értekezletet az étkezésről. Sajnos a Telepi 

iskolából nem jött el senki.  
- VSZ Zrt. épületét tekintettük meg, ami Európában egyedülálló 

energiahasznosítás tekintetében  
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- Ma délelőtt került sor a bölcsőde alapkő letételére. 
- A kátyúk felmérése folyamatban van 
- A választások kapcsán a hivatali kollégákra sok feladat hárul 
- elkezdtük a parkosítást az Ady Endre utca és a Budai út sarkán.  
- Jövő héten kezdődik a Szegfű utcai járda felújítása 
- A múlt héten felmértük Tolonics képviselőtársammal a Budai úti járda 

felújításának lehetőségét 
- Hamarosan kezdődik a Szalonka utcai járda megépítése 
- Felmértük a Diófa és Mátyás király utca javításának lehetőségeit 
- Kálvária utcánál leszakadt egy pince. Kollégáim a héten a balesetveszélyt 

megszüntették. 
- A Kálvárián elkezdődött a szemetesek kihelyezése 
- Petőfi téri kereszt – reményeink szerint – Húsvétig el fog készülni 
- Felsővár utca aljánál lévő kereszt megújult 

 
Napirend megtárgyalása: 
 
  
6. Javaslat média pályázat kiírására  

56/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
 
Dr. Hantos István: Szerintem luxus ennyi pénzért egy tévét és egy újságot 
fenntartani.  
Nem szerencsés a szerződés időtartamát 2015. július 1-ig meghatározni. Ennek a 
testületnek a mandátuma ősszel lejár. Nem illendő egy társaságot bebetonozni. 
Javaslom, hogy december 31-ig kössünk szerződést. 
A bizottság összetételével kapcsolatban megjegyzem, hogy egyetlen politikai 
oldalhoz tartozó személyekből állna.  
Javaslom, hogy az alpolgármester asszony vezetésével minden politikai oldalról 
legyen benne egy-egy képviselő. 
 
Nógrádi Zoltán: Minden alkalommal szóvá teszem a hirdetési bevételeket. Ha 
teljes egészében átengedjük, akkor nem is évi 12 millió, hanem legalább 15.  
A hirdetésből származó bevételek 30 %-a a pályázót, 70 %-a az önkormányzatot 
illesse meg. 
A megjelenő hirdetési összegek kerüljenek vissza az önkormányzathoz. 
 
Ercsényi Tiborné: Ez a határozati javaslat arról szól, hogy írjunk ki egy 
pályázatot. Ezt általában egy évre írtuk ki. 
2011-ben pont nyárra készült el a médiakoncepció, ezért van nyáron a 
fordulónap.  
Ez egy nyilvános pályázat. Bárki beadhatja. 
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Krunity Péter: Úgy tudom, hogy mindenki kapott egy e-mailt, hogy lenne más 
pályázó is. Én sem értek egyet azzal, hogy ez áthúzódjon a következő évre. 
 
Major Ede: Nem tartanám szerencsésnek ezt a megoldást. Javaslom, hogy 
egész évre írjuk ki a pályázatot. 
 
Dr. Molnár Éva: Azért volt zárt ülésre téve a napirend, mert választást is 
tartalmaz. Neveket nem lehet mondani. 
 
Ercsényi Tiborné: Nógrádi képviselőtársamat kérdezem, hogy december 31-ig 
írjuk ki a pályázatot, ez módosító javaslat volt? 
 
Nógrádi Zoltán: Igen. Ez a jövő évi költségvetést ne terhelje, és a következő 
testületnek van ideje ebben az ügyben pályázatot kiírni. 
 
Dr. Molnár Éva: Ha októberben lesz a választás. Ha minden rendben megy, kb. 
október 3. hetében ül össze az új testület. Nem lesz ideje új pályázatot kiírni.   
 
Nógrádi Zoltán: Az a javaslatom, hogy 2014. december 31-ig kössünk 
szerződést. 
 
Rogán László: Kérem a Képviselőtestületet, szavazzunk Nógrádi Zoltán 
módosító indítványáról. 
 

67/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 6 nem 
szavazattal az alábbi határozati javaslatot elvetette: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a település média feladatainak ellátására 2014. július 1. – 
2014. december 31-ig  szóló pályázatot ír ki. 

 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja Nógrádi Zoltán reklámbevétel 
megoszlására vonatkozó javaslatát.  
 

68/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot 
elvetette: 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a hirdetésből származó bevételek 30 %-a a pályázót, 70 %-a 
az önkormányzatot illesse meg. 
A megjelenő hirdetési összegek kerüljenek vissza az 
önkormányzathoz. 

 
 
Rogán László: Mindenki hozzájárul ahhoz, hogy a neve elhangozzék a 
nyilvános ülésen? 
 

Az érintettek igennel válaszoltak. 
 
Dr. Hantos István: Én kvalitás szerinti bizottság összeállítását javasolnám, 
hogy minden testületben dolgozó szervezetből legyen egy 4 fős bizottság. 
 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk dr. Hantos István bizottságra 
vonatkozó javaslatáról. 
 

69/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem 
szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot 
elvetette: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a média pályázat elbírálására kvalitás szerinti 4 fős bizottságot 
hoz létre.  

 
 
Rövid megbeszélés és új javaslatok megtétele után a Képviselőtestület azt a 
javaslatot fogalmazta meg, hogy 5 fővel álljon fel a munkacsoport, Ercsényi 
Tiborné alpolgármester asszony elnökletével, dr. Krepárt Tamás alpolgármester,  
Krunity Péter, dr. Hantos István és Major Ede képviselő tagokkal.  
 
Rogán László polgármester a fenti módosító indítványt bocsátotta szavazásra.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kalászi 
Média” feladatok együttes ellátására kiírt pályázat értékelő 
munkacsoport tagjává Ercsényi Tiborné alpolgármestert, dr. 
Krepárt Tamás alpolgármestert, Major Ede képviselőt – az 



8 / 18 

OKSB elnökét, dr. Hantos István képviselőt és Krunity Péter 
képviselőt választja meg. A munkacsoport vezetőjének Ercsényi 
Tiborné alpolgármestert kéri fel. 
A munkacsoport a beérkezett pályázatok értékelése után javaslatot 
tesz a Képviselő-testület részére a pályázat elbírálására.  
 
Határidő: javaslat a pályázatok elbírálása a pályázatok benyújtását 
követő egy héten belül 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester felolvassa a média pályázat kiírásáról szóló 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen, 2 nem szavazattal, 
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:   
 

71/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
média feladatainak ellátására határozott időre – 2014. július 1. - 
2015. június 30. – szóló pályázatot ír ki. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező „Kalászi Média” pályázati felhívás és értékelési 
szempontokat elfogadja és felkéri a polgármestert a pályázati 
felhívás helyben szokásos módon történő közzé tételére 
(www.budakalasz.hu weboldalon, TV képújságján, köztéri hirdetőn, 
önkormányzati újságban), valamint a média feladatok ellátásáról 
szóló pályázati eljárás lebonyolítására.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes 
pályázóval határozott idejű – 2014. július 1. - 2015. június 30. – 
szóló szerződést köt. 
 
Határidő: felhívás közzé tétele 2014. április 7.,  
               a pályázatok elbírálása a Kt. 2014. május 29-i ülésén 
Felelős: polgármester 

 
 

Nógrádi Zoltán elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma: 10 fő 
 
 
7. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 

tervének elfogadására 
60/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A közbeszerzési törvény rendelkezései szerint az 
Önkormányzatnak március 31-ig el kell készíteni az adott évre vonatkozó 
közbeszerzés köteles beszerzéseinek tervét. Ezt tartalmazza a határozati javaslat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

72/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 
2014. évi közbeszerzési tervét. 
 
Határidő: 2014. március 31.  
Felelős: polgármester 

 
Nógrádi Zoltán visszajött az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 
 
 
8. Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetételére kiírt pályázaton való indulásra 
44/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére. 
A Budai út – Ady Endre utca sarkán lévő Római Katolikus templom Vasút sor 
felé eső kertjében álló világháborús emlékmű felújítása válna lehetővé ezen 
pályázat keretén belül. 
A pályázat megvalósításához önrész biztosítása nincs előírva, csak a pályázaton 
való indulás jóváhagyása szükséges, a pályázat kidolgozását a Polgármesteri 
Hivatal végzi.  
 
Tolonics István:  Kb. 6 éve felújítottuk. Akkor felcsiszolták, és előtűnt a „Nem, 
nem, soha” felirat. Most – ha sikerül nyerni – a bronzszobrot szeretnénk rendbe 
tenni. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
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73/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy indul a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázaton a Budakalász, 
Budai út 64. szám alatt található Római Katolikus templom 
kertjében található I. világháborús emlékmű felújításával.  
A pályázat kódja: KKETTKK-CP-02. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Polgármester 
 

 
9. Javaslat települési értékvédelmi pályázat meghirdetésére 

57/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 1.000.000,- 
Ft-ot biztosított a település területén található helyi védettséget élvező épületek, 
építmények felújításának támogatására. 
Az előterjesztés a védett épületek homlokzat-felújítási pályázatát tartalmazza. 
 
Kaltner Károly: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a beadási határidő 
augusztus 1. Kérem, hogy mielőbb adják be a pályázatot. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

74/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász 
területén lévő helyi védettséget élvező épületek és építmények 
felújításának támogatására pályázatot hirdet meg, a határozat 
mellékletben foglalt feltételekkel a 2014. évi költségvetésben 
biztosított keretösszeg erejéig. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10. Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei 

Tagintézmény által a Telepi Óvodában biztosítandó logopédia feladatok 
ellátása érdekében  kötendő megállapodásra  
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51/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Jogszabályi változások miatt a köznevelési intézményekben 
logopédiai alapellátást végző szakembereket 2013. szeptember 1. napjától a 
KLIK által létrehozott Pedagógiai Szakszolgálatok foglalkoztatják. 
A Telepi Óvoda logopédusa (1 fő teljes munkaidőben) a fenti jogszabály 
alapján, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézményének 
létrejötte után, 2013. december 1. napjától a PMPSZ foglalkoztatásába került, de 
továbbra is teljes óraszámban a Telepi Óvodában látja el feladatát. A 
megállapodás a logopédiai feladatok Telepi Óvodában történő ellátása 
érdekében, a tagintézménnyel történő együttműködés feltételeit tartalmazza. Az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a határozat elfogadását egyhangúlag 
támogatta. 
Major Ede elnök tájékoztatja a jelenlévőket az OKSB állásfoglalásáról.  
 
Németh Antal: Nem tartom szerencsésnek, hogy egy általunk fenntartott 
óvodában lévő logopédust áthelyezzenek a KLIK fennhatósága alá. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

75/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi 
Óvoda (2011 Budakalász, Mályva u. 1. OM:032877) intézményben 
a logopédiai feladatok ellátása érdekében megállapodást köt a 
KLIK Ceglédi Tankerület (2700 Cegléd, Malom tér 3., székhelye: 
1051 Budapest, Nádor u. 32.) képviselőjével. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
11. Javaslat Budakalász Város címerhasználatának engedélyezésére az Ovi-

Foci Közhasznú Alapítvány kérelmére  
52/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány az önkormányzat és egy 
helyi vállalkozó együttműködésének köszönhetően 1-1 műfüves sportpályát 
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épített a város két óvodájában. A pályaépítési programban elsőként került sor 
Budakalászon a pályaépítésekre és azok átadására. A közhasznú alapítvány a 
honlapján, mint együttműködő partner önkormányzatot szeretné feltűntetni 
Budakalászt, és ehhez kéri a város címerhasználatának engedélyezését. A 
rendelet szerint ez testületi hatáskör. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 
határozat elfogadását egyhangúlag támogatta. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 
76/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány a saját honlapján 
(www.ovi-foci.hu), mint az alapítvánnyal sikeresen együttműködő 
partner önkormányzat jelképét használja, a „Partnreink” 
menüpontban Budakalász Címerét feltüntesse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
12. Javaslat Budakalászi székhelyű egyházközségek és közösségek 2014. évi 

támogatására 
54/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő-testület 2013. szeptemberi ülésén kinyilatkozta azt 
a szándékot, hogy 2014. évben felméri a helyi egyházközösségek beruházási 
célú, felújítási igényeit, s ebben az évben ennek ismeretében dönt az egyházak 
támogatására elkülönített keretösszeg felosztásáról. A felmérés és igények 
összegyűjtése megtörtént, a 2014. évi költségvetésben az egyházak támogatására 
elkülönített három millió forintos keretösszeg ez alapján került elosztásra. A 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a határozat elfogadását egyhangúlag 
támogatta. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
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77/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletében 
az egyházak támogatására rendelkezésre álló három millió forintos 
keretösszegből  
− a Budakalászi Református Egyházközség (2011 Budakalász, 

Kereszt u. 7.) részére a református templom udvarának 
rendbetételére, az udvar térkövezésére  1 150 000 Ft, azaz 
egymillió-egyszázötvenezer forint támogatást nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: értesítés és szerződéskötés 2014. április 30-ig 
Felelős:   Rogán László polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

78/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletében 
az egyházak támogatására rendelkezésre álló három millió forintos 
keretösszegből  
− a Budakalász-Szentnistvántelepi Római Katolikus Plébánia 

(2011 Budakalász, Széchenyi út 51.) részére a Szentistvántelepi 
templom felújítási munkálatainak - a homlokzat szigetelése, a 
templom padozatának felújítása, keresztelő kút és húsvéti 
gyertyatartó - folytatására 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint, 

− valamint a Budakalászi Római Katolikus Plébánia (2011 
Budakalász, Ady E. u.1.) részére a Római Katolikus 
Egyházközség tulajdonában lévő Klisovác u. 6. sz. alatt lévő 
katolikus temető kerítésének és a ravatalozó előtti térburkolatnak 
a felújítására 500 000 Ft,  azaz ötszázezer forint támogatást 
nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: értesítés és szerződéskötés 2014. április 30-ig 
Felelős:   Rogán László polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

79/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletében 
az egyházak támogatására rendelkezésre álló három millió forintos 
keretösszegből  
− a Budakalászi Görögkeleti Szerb Egyházközség (2011 

Budakalász, Kálvária u.4.), részére a szerb templom harangjának 
elektromos működtetésének szakszerű megvalósítására  650 000 
Ft, azaz hatszázötvenezer forint támogatást nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítés és szerződéskötés 2014. április 30-ig 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

80/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendeletében 
az egyházak támogatására rendelkezésre álló három millió forintos 
keretösszegből  
− a Budakalászi Evangéliumi Közösség (2011 Budakalász, Budai 

út 55.) részére a gyülekezet udvarának tereprendezésére, udvari 
játszósarok kialakítására  200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint 
támogatást nyújt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítés és szerződéskötés 2014. április 30-ig 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
13. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

48/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Rendszeresen beszámolunk a Képviselő-testület nyílt ülésein 
hozott határozatok végrehajtásáról. Valamennyi bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

81/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.január 
15-től 2014. február 27-ig terjedő időszak alatt nyilvános ülésen 
hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 

 
 
14. Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
53/2014.(III.27.) sz. előterjesztés  

 
Rogán László: Az eddigi hagyományokhoz hűen a Családsegítő Szolgálat 
írásban beszámolt az elmúlt évi munkájáról.  A Népjóléti Bizottság a beszámolót 
elfogadta. 
 
A bizottság saját hatáskörben kíván foglalkozni egy konkrét eseti 
ügybeszámolóval.    
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta:   
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2014. (III.28.) határozata 

a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. 
évi tevékenységéről 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Dunakanyari 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezen határozat mellékletét 
képező 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
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15. Javaslat a 2014 februárjában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására. 
59/2014.(III.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Rendszeresen beszámolunk az áttekintett pályázati 
lehetőségekről. A folyamatban levő pályázataink állását az előterjesztés 
tartalmazza. A PTKB megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 

83/2014.(III.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 
februárjában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László: Több tárgyalandó napirendünk nincs. Kérem, hogy azon 
képviselőtársaim, akik jelezték hozzászólási szándékukat a Jegyző Asszonynál, 
azt tegyék meg.  
 
Napirenden kívüli hozzászólások:  
 
Balogh Csaba: A Posta előtt tábla nem tiltja a megállást. Ez sok félreértésre, 
panaszra ad okot.  
 
Rogán László: A Kresz szerint nem lehet járdán parkolni. A Posta már 
kezdeményezte a Közútkezelőnél a tábla kihelyezését.  
 
Balogh Csaba: Kérem, hogy a hivatal tartsa be a 30 napos válaszadási határidőt. 
 
Dr. Molnár Éva: Konkrét ügyben tudok erre válaszolni. 
 
Balogh Csaba: A médiapályázattal kapcsolatban szeretném, ha a megjelenés 
lehetősége egyenlő lenne. A tavaly novemberi közmeghallgatáson a 11 
képviselő közül 9 szólalhatott meg.  
Az idősek karácsonyán a kommunikációért felelős kolléganő már nem tudta, 
hogy fordítsa el felőlem a kameráját. 
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Rogán László: Nem tudom, hogy miért maradtál ki. Az idősek karácsonyánál 
nem gondolom, hogy készakarva maradtál ki.  
Az újságra vonatkozóan – kampány nem fog megjelenni a Hírmondóban. Az az 
önkormányzat újságja, nem a pártoké.  
Hogy a polgármester beszámol az önkormányzat újságjában, azt gondolom, 
hogy az természetes.  
 
Krunity Péter: A Takarékszövetkezetnél lévő összefolyó csattog. Azzal valamit 
kellene kezdeni. 
Nem tudom, mikor kezdődnek meg a kátyúzások. A Kőbányai úton is be lettek 
jelölve a Gyógyszertár előtt egy murvás rész. Azt meg kell nézni. 
A HÉSZ-szel kapcsolatban született egy beadvány a tervezett lakópark ellen. 
Ezzel kapcsolatban mi fog történni? 
 
Rogán László: A 017-esen semmiféle lakópark nem fog épülni. Ritka beépítésű, 
ófalu jellegű beépítési szándéka van a képviselőtestületnek. A kollégáim az 
újságban részletesen leírták. De az érintettek meg fogják kapni a választ. 
 

Máté István és Kaltner Károly távozott az ülésről. 
A Képviselőtestület 9 fővel folytatja munkáját. 

 
Dr. Hantos István: Attól tartanak ott nagyon sokan, ha bárhol megbontják a 
területet, megváltoztatják a víz útját, és esetleg alámossa a löszfalat. Ez a 
félelme az ottlakóknak. Ott egy alapos geodéziai felmérést kell végezni, mielőtt 
bármit is engednénk. 
A ligetnek indult fasor siralmas állapotban van az Omszk parkban. Egy 
kivételével mindegyik ki van törve. 
Madaras utcákból, Berdóból, Klisovác utcából jönnek az észrevételek, hogy 
megjött a tavasz és megérkeztek a crossmotorok. Tudunk-e bármivel gátat 
szabni ennek, vagy egy helyet kijelölni nekik. Ebből akár pénzt is tudnánk 
csinálni. 
Ismét megjelentek a teherautók a Felsővár utcában. Kérésem, hogy figyeljék a 
közterületesek. 
Kopott táblák cseréje hogy áll? 
 
Rogán László: Megtörtént a felmérés, 92 táblát írtak össze. Egy részük 
javítható, egy részük ki lesz cserélve. 
 
Dr. Hantos István: Mi lesz a Berdó csatornával? 
 
Rogán László: Nem tudjuk. Április 7-e után lesz talán eredmény.  
 
Major Ede: A madár utcáknál a napokban megkezdődnek a kátyúzások. 
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A Klisovác utcában elég sok autó száguldozik. Sörös úrral beszéltem, hogy 
ebben az ügyben segítsen nekünk.  
Április 12-én lesz a várostakarítás. Várunk mindenkit szeretettel. 
 
Rogán László: Kérek minden kutyatulajdonost, hogy ha elviszik a kutyákat 
sétálni, futtatni, szedjék össze a kutyaürüléket. 
 
Tolonics István: Balogh képviselőtársamnak mondom, ha városi rendezvény 
van, a Kaltner Karcsit figyelje, mert ő szinte minden képen szerepel.  
A Budai úton a kivitelezővel közösen jártunk. A József Attila utcához hasonlóan 
lesz kialakítva.  
Jókai utcában a Lafka Konrádék előtt is van egy csattogós esővízrács. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
berekeszti. 
 

K.M.F. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 


