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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám:16/2014 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 03-án, (kedden) 8:30 órakor 
megtartott rendkívüli 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 
Major Ede képviselő 
Máté István képviselő 
Németh Antal képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Molnár Éva jegyző 
Balsai Judit osztályvezető 
dr. Udvarhelyi István Kaláz Kft. ügyvezetője 
Torner István BKÜ ügyvezetője 
Szita László könyvvizsgáló 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadási 

rendeletének megalkotására 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadására 
96/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzatnál 2013. évben végzett 

belső ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére 
85/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati 
rendeletet módosítására 
86/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítására 
92/2014.(IV.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos valamennyi 

fenntartói döntés meghozatalára  
99/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat országos közúttá nyilvánítandó területek ingyenes átadásának 

és a kapcsolódó állami tulajdonú ingatlanok átminősítési eljárás után 
lezajló ingyenes átvételének tárgyában kötendő megállapodások 
jóváhagyásáról 
87/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
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Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
7. Javaslat Budakalász közigazgatási területén lévő I. rendű árvízvédelmi 

gátak tulajdonjogának átadására 
91/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a hulladékgazdálkodási kérdések, tájékoztatók megtárgyalására 

101/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat értékvédelmi pályázaton elnyert támogatásának kifizetésére 

105/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat a Nyitnikék Óvoda és Telepi Óvoda karbantartási és beruházási 

célú pénzügyi igényeinek támogatására 
94/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat a Budakalász, Omszk parkban működő Autómosó kalászi 

névhasználatának engedélyezéséhez  
90/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

103/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás 2014. február 14-én módosított társulási 
megállapodásának jóváhagyására 
100/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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14. Tájékoztatás a „Biztonságot Budakalász lakosainak!” elnevezésű 
Önkormányzati egészségfejlesztési és prevenciós programban 
való részvétel lehetőségéről (power point) 
88/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2013. évi 

beszámolójának elfogadására    
Javaslat a Kaláz Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására  
106/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: dr. Udvarhelyi István a Kaláz Kft ügyvezetője 
 

16. Javaslat a Polgárőrség 2013. évi beszámolójának elfogadására 
102/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

17. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 
97/2014.(IV.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat a 2014 áprilisában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
104/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

 
Zárt: 
 
19. Javaslat a Kalászi Média pályázat elbírálására 

89/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
20. Javaslat a Nyitnikék Óvoda vezetői pályázatának elfogadására, az 

intézmény vezetőjének megbízására  
95/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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21. Javaslat a „Budakalász Város Önkormányzat hulladékgyűjtés és 

ártalmatlanítás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására   
107/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
22. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  

98/2014.(IV.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kéri, hogy 
a képviselők tegyék meg észrevételeiket a javasolt napirenddel 
kapcsolatban.  
 
Krunity Péter: A zárt ülés napirendjén szerepel a Média pályázat, 
javaslom, hogy nyilvános ülésen tárgyaljuk. 
 
Rogán László: Én nem javaslom, mert szeretnék egy-két dolgot 
elmondani, ami csak a testületre tartozik. Természetesen szavazni fogunk a 
javaslatról. Aki egyetért azzal, hogy a Média pályázatot nyílt ülésen 
tárgyaljuk, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal elvetette. 
 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk a meghívó szerinti napirendek 
elfogadásáról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete mind a nyilvános, 
mind a zárt ülés napirendjét 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta 
 
Polgármesteri beszámoló: 
§ Május első hétvégéjén Kahl-i vendégeinket fogadtuk Budakalászon. 

Mindenkinek köszönöm a segítségét, hogy ez megvalósulhatott.  
§ Május 12-én Rácz Attila a DMRV regionális igazgatója járt a hivatalban 

a szolgáltatóváltással kapcsolatban 
§ Május 22-én Pomáz város polgármesterénél jártam, ahol a két város 

közös dolgairól beszélgettünk 
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§ Május 25-én EP választás volt. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki 
a választásban részt vett.  

§ Május 29-június 2 között Lövétén jártunk. Megbeszéltük a 
Testvérkapcsolatok nyújtotta lehetőségeket.  

§ A közelmúltban befejeződött a főtéren lévő szerb kereszt felújítása 
§ A kátyúzás a napokban fejeződik be 
§ A virágok kiültetése folyamatban van  
§ A játszóterek felmérése megkezdődött 
§ A kishíd engedélye megérkezett. Jogerőssé válása után megkezdődhet a 

felépítése, ami az egészségházzal szemben lesz. 
 
 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadási 

rendeletének megalkotására 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadására 
96/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: Ez a napirendi pont két, egymással szorosan összefüggő 
javaslatot tartalmaz. Az első előterjesztés, melyet a törvényi határidőn 
belül kiküldtünk, a zárszámadási rendelet megalkotásáról szól. Az 
előterjesztés mellékletei a teljesítési adatokat a költségvetési rendelet 
táblázataival összhangban és azonos szerkezetben tartalmazza. Az 
önkormányzat könyvvizsgálója a rendelettervezetet megvizsgálta és azt 
elfogadásra javasolta. 
A rendelettervezetet minden bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 

 
Szita László könyvvizsgáló röviden ismerteti a könyvvizsgálói véleményt.  
 
Németh Antal: A Bizottsági ülésen alaposan megbeszéltük a dolgokat. 
Kérdésem a Polgármester úrhoz szól: 
Az összes bruttó helyi adóhátralék 210 mFt-ként szerepel, ebből az 
értékveszés 156 mFt volt. Milyen stratégiát kíván az önkormányzat ennek a 
tartozásoknak a behajtására?  
 
Rogán László: Kintlévőségeink valóban magasak. Személyesen 
tapasztalom, hogy kilakoltatás után egy héttel itt vannak új lakásért. 
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Olyan koncepciót kezdtünk kidolgozni, hogy a nagy tartozókkal 
szigorúbban lépünk fel. Vagy kilakoltatással, vagy újabb szerződéskötéssel, 
hogy milyen ütemezésben kívánják fizetni a tartozásukat.  
Nagyjából ez a stratégia. Elsősorban arra törekszünk, hogy ne nőjön az 
adósságállomány. 
 
Dr. Molnár Éva: A könyvvizsgáló jelentésben benne van, hogy 10 mFt-tal 
csökkent az adóhátralék, és már megbeszéltük az új irodavezető úrral, hogy 
hogyan tudjuk ezt tovább csökkenteni. 
A közeljövőben meg kívánjuk vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a NAV-
nak átadjuk behajtásra a kintlévőségeket.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő rendelet-alkotási javaslatot. 
 

Krunity Péter nem tartózkodik az ülésteremben. 
A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

7/2014.(VI.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat megalkotja a Budakalász 
Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 
7/2014.(VI.4.) sz. önkormányzati rendeletét. 

 
 
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadására 
 
Rogán László: Jogszabályi előírás szerint a jegyző által elkészített 
egyszerűsített beszámolót a költségvetési évet követően négy hónapon 
belül be kell terjeszteni a képviselő-testület elé. Az előterjesztéssel ennek a 
törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget. Az önkormányzat 
könyvvizsgálója a beszámolót megvizsgálta és a könyvvizsgálói záradékot 
megadta, a mérlegben 58 494 eFt auditálási eltéréssel. A módosítást 
befogadom. 
Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testületnek. 
 
Szita László könyvvizsgáló röviden ismerteti a könyvvizsgálói véleményt. 
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Krunity Péter visszajött az ülésterembe. 
A jelenlévő képviselők száma 9 fő. 

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

115/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési 
beszámolóját, (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatás) a határozat 1-3. mellékletében foglalt tartalommal, 
a könyvvizsgáló által megállapított auditálási eltéréssel 
elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az egyszerűsített beszámoló 
Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről 
gondoskodjék. 
 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 
 
2. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzatnál 2013. évben végzett 

belső ellenőrzésekről szóló jelentés tudomásul vételére 
85/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 
kormányrendelet előírásai szerint a polgármester a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjeszti az éves 
összefoglaló belső ellenőri jelentést. Az előterjesztés mellékletében 
szerepel az összefoglaló jelentés, mely az Önkormányzat által 
foglalkoztatott belső ellenőr által elvégzett ellenőrzésekről szól. A 2013. 
évben öt ellenőrzés valósult meg az éves ellenőrzési terv alapján. A belső 
ellenőr nem fogalmazott meg intézkedési terv készítési kötelezettséggel 
járó javaslatokat. 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 
 
Németh Antal: Amikor a Képviselőtestület megszüntette az önálló belső 
ellenőri munkakört, akkor átadtuk külső szervnek ezt a feladatot. Akkor a 
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hivatal vezetése lehetőséget kapott, hogy bizonyos esetekben plusz 
ellenőrzést rendeljen el. Volt-e az elmúlt időszakban célvizsgálat? 
 
Dr. Molnár Éva: Volt külsős belső ellenőr, aki pl. a pedagógusok 
besorolását vizsgálta.  
A mostani jogszabályi változások miatt folyamatosan át kell dolgoznunk a 
belső szabályzatainkat, ehhez komoly segítséget kapunk a belső ellenőrtől. 
Az idei év nem elsősorban az ellenőrzésről, mint inkább a szabályzatok 
átdolgozásáról szól. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzatnál 2013. évben elvégzett belső ellenőrzésekről 
szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
 
 
3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
önkormányzati rendeletet módosítására 
86/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek túlnyomó többségének állaga nem megfelelő, havi 
bérleti díja igen alacsony, a bérlők személye gyakran változik emiatt 
indokolatlan a folyamatos pályáztatás. 
Javasoljuk azon nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében, amelyek 
bérleti díja az évi 600.000,- Ft-ot nem haladja meg, hogy a bérlő 
kiválasztása a Polgármester hatáskörébe tartozzon. A pályázati kiírás 
feltételeinek módosítása az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2012. 
(V.31.) rendelet módosítását igényli. 
 
Németh Antal: Az elmúlt évek tapasztalatai alátámasztják, hogy nem 
egyszerű bérbeadni nem lakás céljára szolgáló ingatlanokat. Azt hiszem, 
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hogy egy ilyen értékhatár megszabásával fel lehet gyorsítani ezeket az 
eseteket. Én támogatom ezt a polgármesteri hatáskört. 
 
Kaltner Károly: A Bizottság egyhangúlag támogatta.  
 

Ercsényi Tiborné elhagyta az üléstermet. 
A jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-alkotási 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

8/2014.(VI.4.) 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 8/2014.(VI.4.) sz. rendeletét. 

 
 
4. Javaslat a városi díjak adományozásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítására 
92/2014.(IV.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, s a 
rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai tették szükségessé a 
rendelet felülvizsgálatát és módosítását, valamint a „Jó tanuló, jó sportoló” 
díj rendeleti úton történő adományozását. Az OKSB és PTKB egyhangúan 
támogatta a rendelet módosítását. 
 

Ercsényi Tiborné visszajött az ülésterembe. 
A jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2014.(VI.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a 9/2014.(VI.4.) önkormányzati rendeletet a városi 
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díjak adományozásáról szóló 14/2011.(IV.4.) rendelet 
módosításáról. 

 
 
5. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos 

valamennyi fenntartói döntés meghozatalára  
99/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A bölcsődei férőhelybővítés során megépülő Mályva utcai 
Bölcsőde 2014. augusztus végi átadása, működési engedélyének 
kezdeményezése érdekében szükséges a Bölcsőde alapító okiratának 
módosítása és a működéshez szükséges álláshelyek meghatározása. Az 
OKSB és PTKB egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2014.(VI.4.) 

Kt. határozata 
a Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10) alapító 

okiratának módosításáról 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 
Mályva u. 1/b sz. alatt megépült 4 csoportos tagintézménnyel történő 
bővülése és a jogszabályi változásokból eredően 2014. szeptember 1. 
napjától módosítja, s a határozat mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Budakalászi 
Bölcsőde törzskönyvi nyilvántartásba vétele és a bölcsőde működési 
engedély módosítása ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10) 11 
engedélyezett álláshelyeinek számát 2014. augusztus 21. 
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napjától megemeli 20 álláshelyre, a Budakalász, Mályva u. 1/b 
sz. alatt megépült 4 csoportos tagintézménnyel történő 
bővülése és a 2014./2015. gondozási évre jelentkezett és 
felvételt nyert gyermeklétszám figyelembe vétele mellett. A 
megemelt álláshelyek finanszírozásához szükséges személyi 
bér- és járulékok összegét az önkormányzat költségvetéséről 
szóló 2/2014.(II.04.) rendelet tartalmazza. 
A Képviselő-testület felkéri a bölcsődevezetőjét, hogy az 
álláshely bővítés és a betöltetlen munkakörök pályázati úton 
történő betöltése során elsődlegesen a helyi, budakalászi 
pályázóknak nyújtson lehetőséget a foglalkoztatásukra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, bölcsődevezető 

 
 
6. Javaslat országos közúttá nyilvánítandó területek ingyenes 

átadásának és a kapcsolódó állami tulajdonú ingatlanok 
átminősítési eljárás után lezajló ingyenes átvételének tárgyában 
kötendő megállapodások jóváhagyásáról 
87/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
megállapodással és változási vázrajzokkal megkereste Budakalász Város 
Önkormányzatát azzal a céllal, hogy a Damjanich utca kezdő- és végpontjai 
között lévő épített út és az út két oldalán lévő járdák, zöldfelületet a 
Magyar Állam tulajdonába kerüljenek. A csatolt dokumentációt 
megvizsgáltuk és megállapítást nyert, hogy az előterjesztésben feltüntetett 
helyrajzi számú földrészletek átadása indokolt. 
 
Németh Antal: A Bizottsági ülésen maradt nyitott kérdés, ezért nem volt 
egyhangú a bizottsági határozat. Akkor ígéretet kaptunk Pál úrtól, hogy e-
mailban kapunk helyszínrajzot. Én tegnap megnéztem, és nem kaptam 
meg. Tisztázni kellene, hogy milyen kötelezettségeket veszünk át ezzel 
kapcsolatban. 
 
Pál József: Én átküldtem az Aljegyző asszonynak, de most meg tudom 
mutatni, mert itt van nálam kinyomtatva. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között a  
• 039 hrsz közútból a létrejövő, a vázrajzon 039/2-vel jelölt 69 m2, 
• 040/1 hrsz útból létrejövő, a vázrajzon 040/40-nel jelölt 882 m2, 
• 045 hrsz közútból létrejövő, a vázrajzon 045/2-vel jelölt 26 m2, 
• 4 hrsz közterületből létrejövő, a vázrajzon 4/2-vel jelölt 1.054 m2, 
• 299/28 hrsz útból létrejövő, a vázrajzon 299/103-mal jelölt 59 m2, 
• 303 hrsz közterületből létrejövő, a vázrajzon 299/103-mal jelölt 8.237 

m2 
forgalomképtelen vagyontárgyak ingyenes átadására, és a 
030/2 hrsz; a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan 
átminősítésére, majd ingyenes átvételére vonatkozó – a 
határozat mellékletét képező - megállapodásokat jóváhagyja, 
annak aláírására, továbbá a szükséges intézkedések 
megtételére és a változtatással járó adminisztrációs költségek 
biztosítására felkéri a Polgármestert. 
A felmerülő illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, illetve 
egyéb költségek viselése mindkét esetben az átvevőt terheli.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
megállapodás aláírását követően a vagyonrendelet módosítását 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
7. Javaslat Budakalász közigazgatási területén lévő I. rendű 

árvízvédelmi gátak tulajdonjogának átadására 
91/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A budakalászi I. rendű árvízi védmű jelenleg 
önkormányzati tulajdonban és kezelésben van, azonban –igazodva az egyéb 
települések területén lévő védművek tulajdon-és kezelői jogához – a 
gazdaságos, egységes, szakszerű kezelés és védekezés érdekében – 
indokolt a tulajdonjog Magyar Állam javára, a kezelői jog Közép- Duna- 
Völgyi Vízügyi Igazgatóság javára történő átruházása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. 



 14 / 28 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azon kezdeményezéssel, hogy a budakalászi 0206/10 hrsz.-ú 
töltés megnevezésű ingatlan, mely természetben az I. rendű 
árvízvédelmi töltés az összes beletartozó árvízvédelmi 
műtárggyal együtt- tulajdonjoga térítésmentesen kerüljön 
bejegyzésre a Magyar Állam részére és a Közép- Duna- völgyi 
Vízügyi Igazgatóság kezelésébe azzal, hogy az ingatlan-
nyilvántartási átvezettetés az Igazgatóság kötelezettsége. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
tulajdonjog átvezetése kapcsán felmerülő szükséges 
intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatosan szükséges 
iratokat írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
8. Javaslat a hulladékgazdálkodási kérdések, tájékoztatók 

megtárgyalására 101/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Budakalász Város 2004. óta tagja a Duna – Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A 2014 májusi társulási 
ülésen az előterjesztésben szereplő témákat, valamint a projekt 
megvalósulása során kialakítandó szelektív gyűjtőszigetek esetleges 
helyszínét tartalmazza az előterjesztés. A bizottsági ülésen tett módosítást 
befogadom. 
 
Németh Antal röviden elmondja a PTKB által tett kiegészítés lényegét. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a Duna Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi szöveges 
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költségvetési beszámolójával, a PR feladatok ellátásával 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásával, közbeszerzési 
szakértői szerződés módosításával, a rendszer fejlesztését 
célzó pályázat kapcsán üzemeltetési szakértő bevonásával és a 
pályázat műszaki tartalmának változásával kapcsolatos (a 
Törökbálintra tervezett hulladékudvar és komposztáló 
létesítmények számára az új helyszínek kiválasztása) 
tájékoztatót. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 
amennyiben a projekt keretében más településre nem 
helyezhető át a 4 db sziget, úgy a társulás a szelektív 
gyűjtőszigeteket Budakalász alábbi intézményi területein 
helyezze el: Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Kós Károly 
Általános Művelődési Központ - Faluház, Kalász Suli 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Szentistvántelepi Általános Iskola. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
9. Javaslat értékvédelmi pályázaton elnyert támogatásának 

kifizetésére 
105/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az Isten Egyháza budakalászi gyülekezet 300 000.-Ft 
vissza nem térítendő támogatást kapott homlokzat felújítási munkálatokra. 
A gyülekezet jogutódja jó minőségben, az engedélyes terveknek 
megfelelően teljesített, de határidőn túl. A képviselő- testület döntése azért 
szükséges, hogy a határidőn túli teljesítést elfogadja és a vissza nem 
térítendő támogatás kifizetése megtörténjen. A PTKB támogatta a 
határozati javaslatot. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
megállapítja, hogy a Budakalászi Evangéliumi Közösség (mint 
jogutód és kedvezményezett) a 2010. november 17-én kötött 
értékvédelmi támogatási megállapodásban foglaltakat 
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határidőn túl teljesítette, de jó minőségben és az engedélyes 
terveknek megfelelően. 
 
A fentiek alapján Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a 2010. november 17-én aláírt megállapodás szerint az 
Evangéliumi Gyülekezetek Vallási Egyesület, Budakalászi 
Evangéliumi Közösségének, mint a megállapodásban 
megnevezett kedvezményezett jogutódjának a Budakalász 
Budai út 55., 2372 hrsz-on lévő ingatlan homlokzat-felújítás 
munkálataira a 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
kifizethető a 2014. évi költségvetési rendelet 10. melléklet 23. 
sor Védett épületek homlokzat felújítási pályázata keret 
terhére.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
10. Javaslat a Nyitnikék Óvoda és Telepi Óvoda karbantartási és 

beruházási célú pénzügyi igényeinek támogatására 
94/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előterjesztés az óvodákban szükséges három féle 
beruházási illetve karbantartási feladatok elvégzésre irányuló döntéseket 
tartalmaz, az új nevelési év megkezdése előtt. A PTKB egyhangúan 
támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
óvodákban 2014. év nyarán, a nyári zárva tartás idején 
elvégzendő festés-mázolás elvégzéséhez a Telepi Óvoda 
számára br. 500.000 Ft-ot, a Nyitnikék Óvoda számára 
br.800.000 Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2013. évi szabad 
pénzmaradványa terhére.  A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a 



 17 / 28 
 

költségvetés következő módosítása során a változások 
átvezetésére. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  polgármester, intézményvezetők 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi 
Óvodában üzemeltetett és javíthatatlansága miatt selejtezésre 
került mosodai szárítógép újonnan történő beszerzésére az 
óvoda költségvetésében költség átcsoportosítással biztosít 
fedezetet. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 12.sz. melléklet 16.-
17.sorában (burkolat felújítás, fűtésszakaszolás) szereplő 
összeg terhére biztosítja a rendelkezésre álló br.840.000 Ft 
összeg erejéig a szárítógép beszerzését. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedést a költségvetés következő módosítása során a 
változások átvezetésére. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  polgármester, intézményvezető 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyitnikék Óvoda épületeiben, a melegítő konyhákon a 2014. 
április 29-én végzett hatósági ellenőrzés során feltárt 
hiányosságok és nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére az 
alábbi intézkedéseket írja elő: 
• a hatósági vélemény alapján (egy komponensű) 

mosogatószer váltásra kerül sor a Pomázi úti és a Vasútsori 
melegítő konyhákon a jelenlegi készlet felhasználását 
követően (felelős: óvodavezető, határidő: folyamatos), 

• a fogyasztói és szállítói edény mosogatásának időbeli 
elkülönítésére nagyobb figyelmet fordít az óvodavezető és 
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a konyhai dolgozók (felelős: óvodavezető, határidő: 
azonnal), 

• a mosogatás térbeli elkülönítését mosogatógép üzembe 
helyezésével oldja meg a fenntartó. A Képviselő-testület 
mindhárom melegítő konyha (Pomázi úti kis és nagy 
épület, valamint a Vasútsori épület) részére biztosítja egy-
egy ipari mosogatógép vásárlását, összesen br. 1.200.000 Ft 
erejéig. A mosogatógépek költségét az önkormányzat 2013. 
évi szabad pénzmaradványa keretből fedezi. (felelős: 
óvodavezető, határidő: a mosogatógépek beszerzése és 
beüzemelése a 2014/2015. nevelési év kezdetéig), 

• az ételminta legalább 10 dkg-os mennyiségének eltevésére 
az óvodavezető és a konyhai dolgozók nagyobb figyelmet 
fordítsanak, a mintavételi üvegen a mintavétel pontos idejét 
(dátum, óra, perc) határozzák meg (felelős: óvodavezető, 
határidő: azonnal), 

• a konyhai edények földön tárolását meg kell szűntetni, a 
helyi adottságok és lehetőségek alkalmazásával (felelős: 
óvodavezető, határidő: azonnal). 

• a Vasútsori melegítő konyha esetében - mivel jelenleg 
gazdasági bejárata nincs az intézménynek, egy helyiségből 
áll a konyha - az önkormányzat megvizsgálja annak 
műszaki lehetőségét, hogy az előírások hogyan 
teljesíthetőek. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedést a három mosogatógép költségének 
átvezetésére a költségvetés következő módosítása során. 
 
Határidő: azonnal 
felelős: polgármester 

 
 
11. Javaslat a Budakalász, Omszk parkban működő Autómosó kalászi 

névhasználatának engedélyezéséhez  
90/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Helyi rendelet teszi szükségessé a Budakalász, Kalász név 
bármilyen formában történő használatának engedélyezését. Az Omszk 
parkban megnyílt autómosó üzemeltetője a cég és az autómosó 
„Kalászi”elnevezéséhez kéri az önkormányzat engedélyét. Az OKSB 
egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kalászi Mosó Kft. létrehozása és cégbírósági bejegyzése 
érdekében Csépke Péter 2014. április 30. napján kelt kérelmére 
hozzájárul a vállalkozás nevének és a vállalkozás által 
működtetett autómosónak a „Kalászi” név határozatlan időre 
szóló használatához.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
12. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
103/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budakalász Város Önkormányzatnak, mint a Budakalászért 
Közalapítvány alapítójának a kuratórium összetételében bekövetkezett 
változások, a jogszabályi változások okán szükséges az alapító okirat 
felülvizsgálata. A módosított okirat jóváhagyását az OKSB egyhangúan 
támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászért Közalapítvány 296/2010. (VI.29.) Kt. 
határozattal elfogadott alapító okiratát a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. 
törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
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szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően módosítja, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét képező alapító 
okiratot elfogadja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13. Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás 2014. február 14-én módosított 
társulási megállapodásának jóváhagyására 
100/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás a 2014. február 14-én tartott ülésén a Társulás 
17/2014.(II.14.) sz. társulási tanácsi határozatával elfogadta a módosított 
társulási megállapodást. A megállapodásban a jogszabályi változásból 
eredően a szakágazati besorolás változott, illetve a megállapodás 
lehetőséget ad a társulási tanács tagjainak az írásbeli szavazásra is.  
A társuláshoz csatlakozott települések önkormányzatainak a módosítást 
jóváhagyó határozata szükséges. A módosított megállapodás jóváhagyását 
a NJB egyhangúan támogatta. 
 

Máté István elhagyta az üléstermet. 
A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 

 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás 17/2014.(II.14.) sz. társulási 
tanácsi határozatával elfogadott Társulási Megállapodás 
módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
14. Tájékoztatás a „Biztonságot Budakalász lakosainak!” elnevezésű 

Önkormányzati egészségfejlesztési és prevenciós programban való 
részvétel lehetőségéről (power point) 
88/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Dr. CARD Kft. olyan egészségügyi információs 
szolgáltatást nyújtó és fejlesztő vállalkozás, amely az Országos 
Mentőszolgálattal együttműködve kortól, nemtől, lakhelytől függetlenül 
mindenki segítségére lehet vészhelyzet, sürgősségi ellátás esetén, a 
programban résztvevők mindennapi életében pedig segít kényelmesen, 
gyorsan és biztonságosan intézni az orvosi teendőket. A NJB meghallgatta 
és megtárgyalta a CARD kártya használatáról szóló ismertetőt, s a további 
azt javasolta, hogy készüljön igényfelmérés Budakalászon az 
egészségügyben dolgozó szakemberek (háziorvosok, gyermekorvosok, 
szociális intézmények…) véleményének meghallgatásával mely 
életkorosztály vonható be a programba. 
 
Tolonics István elnök tájékoztatta a jelenlévőket a NJB állásfoglalásáról. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
szándéknyilatkozatot teszi:  
A Képviselő-testület egyetért DR. CARD Kft. által 
kezdeményezett „Biztonságot Budakalász lakosainak” 
önkormányzati egészségfejlesztési és prevenciós programba 
történő belépéssel, azzal a feltétellel, hogy készüljön 
igényfelmérés Budakalászon az egészségügyben dolgozó 
szakemberek (háziorvosok, gyermekorvosok, szociális 
intézmények…) véleményének meghallgatásával mely 
életkorosztály vonható be a programba. 
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A Képviselő-testület a végleges döntést a finanszírozási 
együttműködésről és annak mértékéről a fenti igényfelmérés 
ismeretében kívánja meghozni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

Máté István visszajött az ülésterembe. Krunity Péter elhagyta az 
üléstermet. 

A jelenlévő bizottsági tagok száma 8 fő. 
 
 
15. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. 2013. évi 

beszámolójának elfogadására  
Javaslat a Kaláz Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására  
106/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Közmű Üzemeltető Kft ügyvezetője beterjesztette a 
2013. évi beszámolót. A Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a testületi ülés előtt az előterjesztést 
és azt elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

130/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 
Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. tulajdonosi jogainak 
gyakorlójaként a Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság 
állapotáról szóló, a jelen előterjesztésben vázoltakat tudomásul 
veszi. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
a BKÜ Kft. és a DMRV Rt. között 2004-ben létrejött 
vállalkozási szerződésből eredő 16.406.994.- Ft+ÁFA összegű 
lejárt vállalkozói díjtartozás részletekben történő megfizetésére 
irányuló szerződés megkötésével. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BKÜ 
Kft. gazdasági társaság 2013. évre vonatkozó beszámolóját 
(ezer forintban) 184.583 Ft. mérlegfőösszeggel, (ezer 
forintban) -29. 831 Ft., mérleg szerinti eredménnyel, illetve a 
beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat a megismert 
formában jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület felkéri a Felügyelő Bizottságot és a Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a társaság további működésére vonatkozó 
elképzeléseit, javaslatait terjessze a Képviselőtestület júniusi 
ülésére. 
 
Felelős: Polgármester, a BKÜ Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Javaslat a Kaláz Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására  
 
Rogán László: A Kaláz Kft ügyvezetője beterjesztette a 2013. évi 
beszámolót. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést a testületi ülés előtt. A Bizottság az 
alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni a határozati javaslatot: 
„A Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a képviselőtestületnek, hogy az 
ügyvezető írásbeli felszólítást küldjön azoknak a szerződéses partnereknek, 
akik nem vagy nem rendszeresen tesznek eleget fizetési 
kötelezettségüknek, kéri, hogy az ügyvezető a PTKB-nak egy hónap múlva 
jelezzen vissza, hogy milyen eredménnyel járt a felszólítás. A Felügyelő 
Bizottságot is folyamatosan tájékoztassa a tett intézkedések hatásáról.” 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
131/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. 
tulajdonosi jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy  

• a Kaláz Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság állapotáról, 
valamint a folyamatban lévő ügyekről szóló tájékoztatását elfogadja 
és a megtett intézkedéseket jóváhagyja.  

• a gazdasági társaság 2013. évre vonatkozó beszámolóját (ezer 
forintban) 526.206 Ft. mérlegfőösszeggel, (ezer forintban) -22. 136 
Ft., mérleg szerinti eredménnyel, illetve a beszámolóhoz 
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kapcsolódó dokumentumokat, a gazdasági társaság 2014-es üzleti 
tervét a megismert formában jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy írásbeli felszólítást 
küldjön azoknak a szerződéses partnereknek, akik nem vagy nem 
rendszeresen tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. Az 
ügyvezető a Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságnak egy hónap múlva jelezzen vissza, hogy milyen 
eredménnyel járt a felszólítás. Az ügyvezető a Felügyelő 
Bizottságot is folyamatosan tájékoztassa a tett intézkedések 
hatásáról. 

Felelős: Polgármester, a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal, illetve beszámolóra a 2014. júniusi rendes ülés 

 
 
 

Krunity Péter visszajött az ülésterembe. 
A jelenlévő képviselők száma 9 fő. 

 
16. Javaslat a Polgárőrség 2013. évi beszámolójának elfogadására 

102/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A polgárőrség benyújtotta 2013. évi beszámolóját. A 
Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 
Tolonics István: Itt is szeretném megköszönni a Polgárőrség munkáját. A 
Bizottsági ülésen a Polgárőrség vezetője elmondta, hogy milyen nehéz új 
tagokat toborozni. Ezúton szeretném felhívni a lakosságot, hogy aki teheti 
és kedvet érez hozzá, jelentkezzen polgárőrnek.  
 
Rogán László szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

132/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Polgárőrség 2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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17. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

97/2014.(IV.03.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Képviselő-testület a nyilvános ülésen hozott 
határozatainak végrehajtásáról szól a határozati javaslat. Valamennyi 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta azzal kiegészítve, hogy a 
2014. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó szerződés aláírására felhatalmazást 
kapjak.  
 
Rogán László szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

133/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
március 27 -től 2014. április 30- ig terjedő időszak alatt 
nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi 
szúnyoggyérítési közbeszerzési eljárás lezárásáig szükséges 
szúnyoggyérítés elvégzésére szóló – a határozat mellékletét 
képező - szerződések aláírására. A Képviselő-testület az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) 
számú rendeletében a városgazdálkodás dologi során biztosítja 
a fedezetet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
18. Javaslat a 2014 áprilisában áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
104/2014.(VI.03.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Rendszeresen beszámolunk az áttekintett pályázati 
lehetőségekről. A folyamatban levő pályázataink állását az előterjesztés 
tartalmazza.  
A PTKB megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
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Rogán László szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2014.(VI.3.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 
áprilisában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Balogh Csaba: Mikorra várható a Kolónia és a Béke sétány útfelszínének 
javítása? 
 
Rogán László: A nyár folyamán. 
 
Balogh Csaba: A közelmúltban elkészült a _Szentendrei út 1-3 előtt a 
járda. Most dugulás miatt bontják. A visszajavítás megtörténik? 
 
Rogán László: Igen. 
 
Balogh Csaba: A Szentendrei út 1-3 B épületnél van egy kocsibeálló, ami 
alatt van egy vízelvezető, de sajnos a továbbvezető árok magasabban van. 
Meg lehet-e csinálni, hogy kimélyítsük az árkot? 
 
Rogán László: Ugyan nem a mienk, hanem a Közútkezelőé, de meg fogjuk 
oldani. 
 
Balogh Csaba: A Ciklámen utcából kérték, hogy súlykorlátozó táblát 
helyezzünk ki, mert nagy autókkal teszik tönkre az utakat. 
Van ott egy csatornaszem, aminek a kiemelését meg kell csinálni. 
 
Rogán László: Nem tudom, hogy hol tart ez az ügy 
 
Balogh Csaba: Egy fekvő rendőr elhelyezése is indokolt lenne. 
 
Rogán László: Ha az ott lakók többsége kéri, akkor meg lehet kezdeni az 
eljárást.  
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Balogh Csaba: A Ciklámen utca végén lévő sarokra szeretnének az ott 
lakók zebrát. 
 
Rogán László: A Közútkezelőtől azt a választ kaptuk, hogy nem indokolt a 
zebra felfestése. Mi nem tehetjük meg, mert a Közútkezelő hatáskörébe 
tartozik.  
 
Balogh Csaba: A Ciklámen utca végét – ha már leaszfaltozni nem tudjuk – 
murvával kellene egy kicsit járhatóbbá tenni. 
 
Tolonics István: A Batsányi utcánál lévő villogó sárga lámpát szerettük 
volna nyomógombosra kérni. Azt a választ kaptuk, hogy nincs rá keretük. 
Köszönjük a Jókai utcai árokszakasz kitakarítását. 
Az Ady Endre és Budai út sarkán lévő korlát rendbehozását is köszönjük. 
Június 14-15-én lesz a 28. Juniális, amit a Baráti Kör rendez. Mindenkit 
szeretettel várunk. 
 
Krunity Péter: Köszönetet szeretnék mondani a szerb kereszt felújításáért. 
Az ünnepélyes szentelése június 14-én 11 órakor lesz. 
Köszönettel tartozom a katolikus egyház híveinek a szerbiai 
árvízkárosultak részére összegyűjtött adományokért. 
Köszönetemet fejezem ki Szávai Károlyéknak a temető lekaszálásáért. 
 
Kérdéseim, kéréseim: A zöld hulladék szállítása szombaton történik. A 
kérés az, hogy ezt hét elejére tegyék át, hiszen az ilyen munkákat hétvégén 
végzik az emberek. 
Kátyúzás – nagyon jó, hogy történik, nem tudom, hogy ki nézte meg, hogy 
mit és hogy kell, de szerintem vannak hiányosságok.  
 
Rogán László: Kérlek benneteket, hogy jelezzétek, ha úgy látjátok, hogy 
valahol kimaradt. 
 
Krunity Péter: A Média Bíráló Bizottságnak tagja voltam. Ennek ülése 
egy munkanapon 10 órakor volt. Kaptam egy szinte számonkérő levelet, 
hogy miért nem voltam jelen. 
 
Rogán László: Amikor arról szavaztunk, hogy ki legyen a tagja a 
bizottságnak, az a határozat tartalmazta, hogy melyik ülés mikor lesz. 
 
Németh Antal: Abban csak a bontás szerepelt. Az értékelés nem. 
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Ercsényi Tiborné: Amikor az előterjesztést tárgyaltuk, az egész 
menetrendet pontosan tartalmazta. Nem csak azt, hogy május 6-án van a 
bontás, hanem azt is, hogy május 8-án 10 órakor lesz az elbírálás. Én ezért 
tartottam furcsának, hogy utólag ez problémát okozott.  
 
Rogán László: Kérem, hogy a zárt ülésre ezek az előterjesztések, 
határozati javaslatok legyenek itt. 
 
Németh Antal: A közterületek átadásáról szóló határozatot elfogadtuk. 
Most megkaptam a helyszínrajzot. A 042-es terület kivett közút, és ez 
benne maradt. Ezt majd meg kellene néznünk. 
A kereszteknél lévő füvesítést ellepte a parlagfű. Én javaslom, hogy a 
nyírás helyett szedjük ki. 
Ott van a sarkon egy építkezés, akik a közterületre kihordják a hulladékot, 
és hónapok óta gyűlik. Fetter Bea azt mondta, hogy nem kért és nem kapott 
engedélyt.  
 
Rogán László: Az építtetővel beszéltem, és azt mondta, hogy az építkezés 
után rendbe teszi az egész területet. 
 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
berekeszti. A Képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


