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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám:11/2014 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. április 24-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 
dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly 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 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 

 
 

Technikai okok miatt a szavazás kézzel történik. 
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Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat a csatorna érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és megfizetésének 

módjáról szóló 29/2012.(X.26.) Önk. rendelet módosításáról  
77/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Szentendre Város Egészségügyi Intézménye által benyújtott 

támogatási kérelem elbírálásra 
66/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kezdeményezett 

intézményátszervezés véleményezésére 
78/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2013. évi beszámolójának 

elfogadására 
74/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
      Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi tájékoztatójának 

elfogadására 
67/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a 2014 márciusában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
76/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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Zárt: 
7. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány Kuratóriumi és a Felügyelő 

Bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbítására  
75/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

8. Javaslat a Budakalász, 1236/3 hrsz-ú, természetben az Árpád utcában 
található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére  
68/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

9. Javaslat a Budakalász, 299/105 hrsz-ú, természetben a Szalonka utcában 
található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére  
69/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat a Budakalász, 299/104 hrsz-ú, természetben a Szalonka utcában 

található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére  
70/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. A Budakalász 0178/326, valamint a 0189/7 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 

elővásárlási jog gyakorlása 
71/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a Budakalász, 058/429 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú 

külterületi szántó ingatlan értékesítésére  
72/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a Budakalász, 4002/14 hrsz-ú, természetben a Süllő utcában 

található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére  
73/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendes testületi ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a Testület 10 fővel határozatképes. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a PTKB javaslata alapján az 1. napirendet visszavonja. Kéri, 
hogy a módosított napirendet fogadja el a testület. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete mind a nyilvános, mind a 
zárt ülés napirendjét 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
 
Polgármesteri tájékoztató 

- Március 28-án aSzentistvántelepi Általános Iskolában megyés játék 
zajlott, mely egy része itt volt az Önkormányzatnál. Jómagam kb. 400 
gyermekkel találkoztam, akikkel az önkormányzatiságról beszélgettünk 

- Április 1-jén a szavazatszámláló bizottságok tagjai letették esküjüket 
- Április 6-án városunkban is lezajlottak a választások, minden 

bonyodalom, fennakadás nélkül. Itt szeretném megköszönni mindenkinek 
a segítségét 

- Április 12-én Várostakarítás volt. Kb. 300-an vettek részt ebben az 
akcióban 

- Április 16-án Szentendrén HVB ülésen vettem részt, ahol a nyári 
teendőket tekintettük át 

- Április 17-én Hadházy úr átvette megbízólevelét 
Folyamatban lévő ügyek:  
- Elhasználódott kresztáblák cseréje 
- Kálvária felújítása majdnem teljesen befejeződött 
- Elkészült az óvodai parkoló 
- Szegfű utcai járda 
- Mályva utcai járda egy része 
- Felsővár utcai kis szerbkereszt felújítása megtörtént 
- A Fő téri szerb kereszt felújítása elkezdődött 
- Templom előtt elkészült a park 
- Megújult a református templom udvarán a térburkolat – részben 

önkormányzati segítséggel 
- Szentistvántelepi Iskola bővítése hamarosan megkezdődhet 

 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat Szentendre Város Egészségügyi Intézménye által benyújtott 

támogatási kérelem elbírálásra 
66/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Szentendre Város Egészségügyi Intézmény (SZEI) 
intézményvezetője azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 
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szentendrei szakrendelőintézet elavult UH készüléke mellé egy modern, 
korszerű UH gép vásárlásához minden járási település nyújtson támogatást. Az 
új készülék vásárlása br. 12 millió Ft-ba kerül, amelynek összegét a SZEI az 
OEP finanszírozásból teljes egészében biztosítani nem tudja, ezért kéri az 
egészségügyi ellátásban részesülő 13 település támogatását, lakosságszám 
arányában számított hozzájárulását. Önkormányzatunk 1,6 millió forint 
támogatást biztosít e nemes célra.  
A PTKB egyhangúan támogatta a határozat elfogadását. 
 
Kaltner Károly: A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy nagyon fontosnak tartjuk 
a prevenciót. Ehhez megfelelő berendezések kellenek. A Bizottság egyhangúlag 
támogatta. 
 
Nógrádi Zoltán: Mi van akkor, ha a környező települések nem csatlakoznak 
ehhez a felhíváshoz. 
 
Rogán László: dr. Pázmány Annamáriától tudjuk, hogy a környező települések 
is lakosságarányosan járulnak hozzá az eszközbeszerzéshez. 
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2014.(IV.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre 
Város Egészségügyi Intézménye Radiológiai Osztálya számára 
támogatja új UH készülék vásárlását, amelyhez 1,6 millió Ft 
támogatással hozzájárul. A támogatás folyósítása csak új készülék 
beszerzésére használható, az Intézményvezető - dr. Pázmány 
Annamária - 2014. április 3-án kelt, és 1574/2014. ikt.számon 
nyilvántartott kérelmében foglaltak szerint. A támogatás 
finanszírozásához a 2014. évi polgármesteri keret 800 eFt, és a 
2014. évi jogalkotás-kommunikációs keret 800 eFt erejéig fedezetet 
biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötés 2014. május 15. napjáig 
Felelős: polgármester 
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2. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
kezdeményezett intézményátszervezés véleményezésére 
78/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A KLIK Szentendrei Tankerület mb. igazgatója – Verebélyi 
Ákos – a két budakalászi általános iskolát érintő alapító okirat módosításának 
véleményezésére kérte a Képviselő-testületet. 
Az iskolákat fenntartó KLIK által kezdeményezett változtatások megvalósítását 
a gyermekek szakszerű ellátása, nevelése-oktatása, valamint a férőhelyszám 
emelése érdekében támogatandónak tartom. Mindezek az alapító okiratoknak az 
autizmus spektrum zavarral, illetve az Asperger-féle zavarral küzdő tanulók 
integrált nevelés-oktatásával történő kiegészítését, valamint a Szentistvántelepi 
Általános Iskola esetében a maximális férőhelyszám emelését jelenti.  
Az OKSB az átszervezést egyhangúan támogatja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2014.(IV.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete által 
kezdeményezett, budakalászi általános iskolákat érintő 
intézményátszervezéseket a 2014. április 11-ei értesítésben leírtak 
alapján támogatja.  
Megköszönve a véleménynyilvánítási lehetőséget, a Képviselő-
testület egyetért a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola esetében az autizmus spektrum zavarral küzdő 
tanulók integrált nevelés-oktatásának az alapító okiratban történő 
felvételével, ennek eredményeként a Kalász Suliban tanulói 
jogviszonnyal rendelkező gyermek szakszerű ellátás biztosításával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, mb.tankerületi igazgató 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

91/2014.(IV.24.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete által 
kezdeményezett, budakalászi általános iskolákat érintő 
intézményátszervezéseket a 2014. április 11-ei értesítésben leírtak 
alapján támogatja.  
Megköszönve a véleménynyilvánítási lehetőséget, a Képviselő-
testület egyetért a Szentistvántelepi Általános Iskola esetében az 
Asperger-féle zavarral küzdő tanulók integrált nevelés-oktatásának 
az alapító okiratban történő felvételével, ennek eredményeként az 
iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek szakszerű 
ellátás biztosításával. 
Mindemellett az iskola leendő első osztályos gyermekeinek 
elhelyezése érdekében örömmel üdvözli a KLIK Szentendrei 
Tankerültének iskolabővítési, négy tanterem kialakítására 
vonatkozó beruházási terveit, aminek következtében az iskola 
jelenlegi maximális férőhelyeinek számát 450 főről 480 főre 
megemeli.  
A Képviselő-testület felhívja a Tankerület figyelmét a növekvő 
gyermeklétszám mellett az egyéb infrastrukturális helyiségek 
(mosdó, mellékhelyiségek, öltözők, ebédlő) befogadó képességének 
szűkösségére. Mivel az ingatlan további bővítése már nem 
lehetséges, ezért Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete továbbra is indokoltnak és célszerűnek tartja egy új 
köznevelési intézmény Budakalászon történő építését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, mb.tankerületi igazgató 

 
 
3. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány 2013. évi beszámolójának 

elfogadására 
74/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzat által alapított Budakalászért Közalapítvány 
kuratóriuma a közalapítvány 2013. évről szóló pénzügyi beszámolóját 
elkészítette, s azt az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az alapító 
számára előterjesztette. Az OKSB és PTKB a beszámolót egyhangúan 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2014.(IV.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászért Közalapítvány 2013. évről szóló pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
4. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi tájékoztatójának 

elfogadására 
67/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
évi munkaterve szerint a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elkészítette a 2013. évi működésről szóló 
tájékoztatót, amelynek elfogadását a PTKB és az OKSB egyhangúan támogatott. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2014.(IV.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2013. évi működéséről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2014.(IV.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
5. Javaslat a 2014 márciusában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
76/2014.(IV.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Rendszeresen beszámolunk az áttekintett pályázati 
lehetőségekről. A folyamatban levő pályázataink állását az előterjesztés 
tartalmazza.  
A PTKB megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2014.(IV.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 
márciusában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Dr. Hantos István: Kérni szeretném, a Szérüskert és Zöldfa utcánál van egy 
murvás terület, azt simítani, tölteni kellene. A Diófa utcából kiáramló víz egy 
része egyenesen nekifolyik a szélső háznak. Ott valamit csinálni kellene. És a 
Berdó utcái. 
A poros utcák – ha esik az eső azért nem lehet kimenni, ha nem esik akkor meg 
azért. Amit vettünk gépet, azzal nem lehetne a nagyon száraz napokon locsolni? 
 
Rogán László: Az nem alkalmas erre. Meg kell néznünk, hogy milyen 
kiegészítőt kell hozzá vennünk. 
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Dr. Hantos István: Ha esetleg a csatorna nem jön össze, meg kellene oldani az 
esővíz gyűjtését. Azt lehetne locsolásra használni. Valami megoldást keresni 
kell.  
 
Rogán László: A Diófa utca tekintetében elfogadott költségvetésünk van.  
 
Nógrádi Zoltán: Már megint az égetésről szeretnék szólni. Véleményem szerint 
ha egy ember éget, az is eggyel több, mint kellene. De legalább az 
önkormányzat ne égetne. És pont a falu közepén a legforgalmasabb időszakban.  
 
Rogán László: Mindenképpen meg szeretnénk oldani – több zöldzsákkal, 
komposztálással – hogy egyáltalán ne kelljen égetni.  
 
Kaltner Károly: Az idén lesz kiírás komposztáló edényekre. Bízom benne, 
hogy utána változni fog a helyzet. 
 
Németh Antal: Siófokon tilos az égetés, viszont bármilyen zsákban, bármilyen 
mennyiségben ki lehet tenni a zöldhulladékot.  
 
Rogán László: Ez egy jó ötlet. Meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet 
kivitelezni.  
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.M.F. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető  


