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Jelen vannak: Rogán László polgármester 
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Balogh Csaba képviselő 
Dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
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Németh Antal képviselő 
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Meghívottak: Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit aljegyző 
Slezák Szilvia védőnő 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1. 

sz. módosítására 
121/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a HÉSZ és TSZT módosítására érkezett vélemények 

elfogadására 
122/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a 2014/2015-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számának és a csoportok gyermeklétszámának engedélyezésére 
114/2014.(VI.26) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei 

Tagintézmény által a Telepi Óvodában biztosítandó logopédia feladatok 
ellátásáról szóló megállapodás módosítására 
117/2014.(VI.26) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a 2014. évi „Európai Autómentes Nap” rendezvény 

megszervezésére, a csatlakozási szándék elbírálására 
115/2014.(VI.26) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Beszámoló a polgármester Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 2013. évi munkájáról 
112/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013. évben végzett munkájáról  
111/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
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Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat a 2014 májusában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
119/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
9. A Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

tagintézmény-vezetői munkakörére kiírt és beérkezett pályázat 
véleményezésére 
120/2014.(VI.26) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

10. Javaslat a Kalászfilm Bt. kártérítési igényével kapcsolatos döntés 
meghozatalára  
113/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

11. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. végelszámolásával 
kapcsolatos kérdések megtárgyalására  
123/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Torner István a BKÜ ügyvezetője 
 

12. Javaslat Kollár Nedelyko tartozásának rendezésére  
118/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

13. Tájékoztató az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek 
állásáról  
116/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, valamint a 
televíziónézőket. A rendes ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 8 
fővel határozatképes. Kéri a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
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Tolonics István megérkezett. A jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
 
A Képviselő-testület mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét 9 
egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
Polgármesteri tájékoztató: 
- június 4-én Szentendrén részt vettünk egy TÖOSZ konferencián, ahol a 

közalkalmazottak és köztisztviselők jogállásának változásáról volt szó 
- június 4-én 
- június 13-án Szentendrén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új 

vezetőjét választottuk ki 
- június 14-15-én juniális volt a Baráti Kör rendezésében 
- június 17-én a Faluházban a Budakalászi Egészségklub szervezésében a 

szív és érrendszeri szűrésről hangzott el tájékoztató 
- június 25-én a Műcsarnokban tettünk látogatást képviselőtársaimmal és 

néhány hivatali kollégával 
- a mai napon járt nálunk a Sodexo képviselői, akik a jogszabályi 

változások miatt várható nehézségekről beszéltek 
o Játszóterek építése kezdődik (Kálvária dombon, Faluházban), ezen kívül 

mind a négy játszótéren ivókutat helyezünk ki, és ahol szükséges, 
árnyékolókat szerelünk fel 

o A kishíd építéséhez meg vannak az engedélyek 
o Folytatjuk a város virágosítását – virágágyak, virágoszlopok 

kialakításával 
o Ha a testület a mai ülésen jóváhagyja, akkor nagyarányú fejlesztések, 

útfelújítások fognak kezdődni a városban. 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 1. sz. módosítására 
121/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A 2014. évi költségvetés módosításának előterjesztése 
során a rendeleten átvezetésre került a 2013. évi jóváhagyott 
pénzmaradvány, a központi költségvetésből az első félévben kapott 
támogatások összege, valamint a Képviselő-testület első félévben hozott 
határozatai. Mindezek eredményeképpen a költségvetésünk főösszege 480 
millió 427 ezer forinttal emelkedett. Az előterjesztést az önkormányzat 
könyvvizsgálója megvizsgálta és rendeletalkotásra alkalmasnak találta. A 
Pénzügyi Bizottság 2 módosító indítványt nyújtott be a rendelethez:  
a.) A HÉSZ felülvizsgálat keretét 1 millió forinttal javasolja megemelni,  
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b.) a polgármester rendelkezési keretét 3.800.000.-Ft-tal javasolja 
megemelni 

Ezeket módosító indítványokat befogadom, a rendelet-tervezetbe beépítésre 
kerülnek, és szavazásra így teszem fel.  
 
Dr. Hantos István: Szerepel egy 1 mFt-os összeg a honlapra. Úgy tudom, 
ez a médiapályázattal együtt van. 
 
Rogán László: Ez egy egyszeri arculatváltoztatás díja.  
 
Tolonics István: A Magyar utca kijavítása zavar. Ez a közelmúltban lett 
felújítva, és akkor többen is említették, hogy a hibákat garanciában kellett 
volna kijavíttatni. Sajnos ez nem történt meg, így erre plusz összeget kell 
fordítanunk. 
 
Rogán László: Valóban, ezt Krunity képviselő úr jelezte. Most a 
vízelvezetés kijavításáról van szó. 
 
Németh Antal: A módosító indítványhoz szeretnék hozzászólni. A PTKB 
valóban két módosító indítványt tett. Én a HÉSZ-re vonatkozó javaslatot 
nem támogatom. A decemberi jóváhagyáskor sok dolog függőben maradt. 
Nem az a gondom, hogy ugyan az a társaság kapja a megbízást, hanem az, 
hogy 15 éve terveznek nekünk, tehát olyan adatbázissal rendelkeznek, 
aminek már negatív szorzót kellene jelenteni. 
 
Rogán László: Azért szerepel itt a módosítás, mert kötelezően december 
31-ig felül kell vizsgálnunk a HÉSZ-t.  
 
Ezt követően Rogán László polgármester ismerteti a beruházási, 
fejlesztési tervet: 
 

Megnevezés összeg- E Ft 
Faluház tető 3 264 
Nyitnikék Óvoda nyári festés 800 
Telepi Óvoda nyári festés 500 
Nyitnikék Óvoda mosogatógépek 1 200 
Sport u parkoló  1 000 
Közvilágítás bővítés 3 000 
Budai u járda felújítás 13 000 
Felsővár u telekvásárlás 20 000 
Diófa u útfelújítás 8 000 
Szérűskert u felújítás 12 000 
Zöldfa u felújítás 18 000 
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Scholtz F u felújítás 20 000 
Magyar u felújítás 5 000 
Deák F u útépítés 20 000 
Martinovics, Bethlen, Szent L u 
felújítás 40 000 
Mátyás király út felújítás 5 000 
Kolónia, Béke sétány felújítás 5 000 
Mályva utcai óvoda udvarfelújítás 15 000 
Bölcsődeépítés önrész 5 000 
BMSE támogatás 1 000 
Úttervezések 2 500 
Kaláz Kft temetőfelújítás 5 000 
HÉSZ felülvizsgálat 2 500 
Zöldfelület 5 500 
Klenity tervdokumentáció 1 500 
Honlap fejlesztés 1 000 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő rendelet-módosító javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

10/2014.(VI.   ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a Önkormányzat 2014 évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló 10/2014.(VI. .) sz. 
rendeletét. 
 

2. Javaslat a HÉSZ és TSZT módosítására érkezett vélemények 
elfogadására 
122/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A folyamatban lévő HÉSZ és TSZT módosítás 
véleményeztetése megtörtént a jogszabályban előírt államigazgatási 
szervekkel, szomszédos településekkel és partnerekkel. A beérkezett 
vélemények kifogást nem emelőek. A jogszabály előírja az Önkormányzat 
döntését a beérkezett vélemények elfogadásával kapcsolatban. 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
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Utólag érkezett még két, szintén kifogást nem emelő vélemény, melyek 
tartalma az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szintén rögzítésre 
kerültek. 
 

Nógrádi Zoltán képviselő megérkezett. 
A jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 

 
Németh Antal: Az a problémám, hogy a HÉSZ decemberi elfogadását 
követően bizonyos módosításokra kellett, hogy sor kerüljön. Amikor 
kértem, hogy a főépítész úr tájékoztasson az építés-hatóság járáshoz 
kerülése utáni tapasztalatokról. 
Megjelent a 83/2014-es Kormányrendelet a nagyvizi meder, a parti sáv, 
veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nagyvizi meder kezelési 
terv készítésének rendjéről. Ebben sok olyan dolog van, ami az 
önkormányzat döntését igényli. Erre vonatkozóan sem kaptunk 
tájékoztatást.  
 
Rogán László: Hozzám is jöttek ügyfelek, akik kifogásolták pl. a 
tetőhajlásszög előírását. 
Hogy mi történik a nagyvizi meder kezelésével kapcsolatban, részleteiben 
nem tudom. A gát ügyében a szükséges lépéseket megtettük. Ha olyan 
információ birtokában leszünk, ami döntést igényel, természetesen azt a 
Képviselőtestület elé terjesztjük.  
 
Budakalász város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
budakalászi 604/1 hrsz-ú ingatlant és egyéb pontosításokat 
tartalmazó Helyi Építési Szabályzat, Településszerkezeti Terv 
módosításra beérkezett, a határozat mellékletét képező 
véleményekkel és az azokra adott tervezői válaszokkal egyet 
ért. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntésről 
tájékoztassa a tervezőt és az Állami Főépítészt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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3. Javaslat a 2014/2015-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számának és a csoportok gyermeklétszámának engedélyezésére 
114/2014.(VI.26) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: 2014. április végén megtörténtek az óvodai beiratkozások, 
amelyek alapján az óvodákban megtörtént a 2014/2015-ös nevelési év 
szervezése, a csoportok kialakítása. 
Az óvodai csoportra megállapított maximális 25 fős létszám a fenntartó 
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, ha az új gyermek 
felvétele ezt indokolttá teszi. A Nyitnikék Óvoda vezetője a Szalonka utcai 
csoportok mindegyikében, míg a Telepi Óvoda vezetője mind a nyolc 
csoport esetében kezdeményezte a 25 fős csoportok létszámok 20%-kal 
történő átlépését. Az OKSB egyhangú szavazattal támogatta mind a 3 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Németh Antal: Az OKSB ülésén ezt a témát részletesen megtárgyaltuk. 
Ott az óvodavezetők elmondták, hogy nincs akadálya annak, hogy a 
Képviselő-testület ezen jogával éljen.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg a 
2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát:  

Telepi Óvoda:   8 csoport 
Nyitnikék Óvoda:  12 csoport 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  polgármester 

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

145/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a TELEPI ÓVODÁBAN az előírt 
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maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-al történő túllépését 
engedélyezi a 2014/2015. nevelési évben az óvoda mind a 
nyolc csoportja esetében, 2014. szeptember 1. napjától.   A 
csoportlétszám emelése többletforrást nem igényel. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  polgármester 
 

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

146/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a NYITNIKÉK ÓVODÁBAN az előírt 
maximális csoportlétszám (25 fő) 20%-al történő túllépését 
engedélyezi a 2014/2015. nevelési évben - a Szalonka utcai 
tagintézmény mind az öt csoportjában 2014. szeptember 1. 
napjától.  A csoportlétszám emelése többletforrást nem 
igényel. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
4. Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei 

Tagintézmény által a Telepi Óvodában biztosítandó logopédia 
feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítására 
117/2014.(VI.26) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő-testület a 2014. márciusi testületi ülésén 
jóváhagyta a Telepi Óvodában a logopédiai feladatok ellátásra vonatkozó 
és a KLIK Ceglédi Tankerület Szentendrei Tagintézményével kötendő 
megállapodás tartamát. Az önkormányzat által így aláírt és a Ceglédi 
Tankerületnek megküldött megállapodást a KLIK jogásza megkifogásolta 
és a Telepi Óvodában foglalkoztatott logopédus teljes munkaidős 
foglalkoztatásáról szóló szabályozás mellőzését indítványozta. A logopédus 
részére munkaügyi szabályokat a munkáltató KLIK határozhat meg, jelen 
megállapodás az önkormányzat által működtetett intézmény térítésmentes 
használatára vonatkozik, nem pedig a logopédus foglalkoztatására. A 
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fentiek alapján módosított megállapodás elfogadását az OKSB egyhangú 
szavazattal támogatta. 
 
Németh Antal: Elég szomorúan konstatáltuk, hogy a Telepi óvodában lévő 
logopédust elvonták, és el is vezénylik más településre. Ugyanakkor a 
vezető jelezte, hogy egyre több a beszédhibás gyermek, és szükséges az 
egész állású logopédus alkalmazása. 
Még meglepőbb, hogy a Nyitnikék óvodába nem biztosít az állam 
logopédust, ott az önkormányzat által finanszírozott státuszban van.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

147/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepi 
Óvoda (2011 Budakalász, Mályva u. 1. OM:032877) 
intézményben a logopédiai feladatok ellátása érdekében a 
75/2014.(III.27.) Kt. határozattal elfogadott és a KLIK Ceglédi 
Tankerület (2700 Cegléd, Malom tér 3., székhelye: 1051 
Budapest, Nádor u. 32.) képviselőjével kötendő megállapodás 
3. pontját a KLIK jogásza kezdeményezésére módosítja, 
helyére az alábbi szövegrész kerül:  
„A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi 
Tankerülete (120000) részéről Fodor Gábor tankerület 
igazgató jóváhagyja a logopédiai ellátás megszervezését az 1. 
pontban megnevezett, nem központ által fenntartott nevelési- 
oktatási intézményben. Az ellátáshoz szükséges szakembert a 
PMPSZ Szentendrei Tagintézménye (2000 Szentendre, 
Széchenyi tér 1.) biztosítja.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiek 
szerint módosított és jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
Ezzel egyidejűleg a 75/2014.(III.27.) Kt. határozat hatályát 
veszti. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
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5. Javaslat a 2014. évi „Európai Autómentes Nap” rendezvény 
megszervezésére, a csatlakozási szándék elbírálására 
115/2014.(VI.26) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Budakalász Város Önkormányzata 2005. év óta minden 
évben csatlakozott az „Európai Mobilitási Hét / Európai Autómentes Nap” 
mozgalomhoz. A helyi rendezvény a szeptember 21-ei Tour de Kalász és a 
szeptember 22-ei közlekedési, ügyességi vetélkedők szervezését, 
lebonyolítását foglalja magába, amelyhez forrást a Kós Károly Művelődési 
ház költségvetésében biztosított az önkormányzat. Az OKSB egyhangú 
szavazattal támogatta a csatlakozást. 
 
Németh Antal: Egyetlen probléma volt, hogy a konkrét helyszínt – a 
rendőrségnél személyi változás okán – nem tudtuk beazonosítani. 
Támogattuk a kezdeményezést.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

148/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
szeptember 22-ei „Autómentes Nap” megrendezésével, a 
Tour de Kalász kerékpáros rendezvény 2014. szeptember 21-ei 
(vasárnap délelőtti) megszervezésével és lebonyolításával 
csatlakozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett, „Európai Mobilitási Hét, Európai Autómentes 
Nap” című mozgalomhoz.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a 2014. évi Karta aláírására, a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtárat az „Európai Autómentes Nap” 
megszervezésére. 
Határidő:  csatlakozás esetén az aláírt Karta megküldése 

azonnal, rendezvényszervezés 2014. szeptember 
21-22-én.  

Felelős:  Polgármester, intézményvezető 
 
 
6. Beszámoló a polgármester Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 2013. évi munkájáról 
112/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Az előterjesztés tartalmazza a Polgármester 2013. évben a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 
feladatairól szóló beszámolót.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

149/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a polgármester Duna - Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2013. évben végzett munkájáról  

111/2014.(VI.26.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Védőnői Szolgálat minden évben részletesen beszámol 
az év közben végzett munkájáról. A Népjóléti Bizottság a beszámolót 
tárgyalta és azt egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Tolonics István: Szeretném megköszönni a védőnők munkáját.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

150/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a határozat mellékletét képező beszámolót a Védőnői 
Szolgálat 2013. évben végzett munkájáról.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
8. Javaslat a 2014 májusában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 

polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
119/2014.(VI.26.) 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. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

151/2014.(VI.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 
májusában áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Dr. Hantos István: Örülök, hogy a Szérüskert-Zöldfa utca bekerült a 
felújítási tervbe.  
Köszönjük a juniális rendezvényt. Újra ránéztem a képviselői sétányra, és 
csaknem akar bővülni. Kérem, hogy az önkormányzat legalább egy fával 
bővítse, hogy mások lássák, hogy ez nem csak a képviselőké. 
Rendszeres kérdésem – a csatornázás a Berdóban hogy áll? 
Mi van a 250 mFt-okkal? 
 
Rogán László: Csatornaügyben nincs változás. A 250 millióval 
kapcsolatban folyamatos egyeztetésben, tárgyalásban vagyunk.  
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Tolonics István: Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
segítettek abban, hogy meg tudjuk rendezni a 28. juniálist.  
Sokan megállítanak az utcán – nagyon elégedettek a közterületen lévő 
virágözönnel. Szeretném elsősorban Fetter Beának, de a többieknek is, akik 
segítettek, hogy ilyen szépek a közterületeink.  
 
Rogán László: Nagyon sok pozitív és negatív visszajelzést kapunk. 
 
Balogh Csaba: május 29-én tartottuk a Pomázi Tűzoltóközgyűlést. 
Köszönet Leidinger Istvánnak és Molnár Attilának, akik segítségével ezt a 
munkát ilyen hatékonyan végzik. 
Örülök a játszótéri árnyékolásnak. Korábban már kérdeztem, hogy lehet-e 
mobilWC-t kihelyezni a játszóterekre? 
 
Rogán László: A játszótér lakott területen van. Egy ilyen WC-t nem 
tudunk naponta üríteni, ha pedig ott hagyjuk, annak beláthatatlan 
következményei lennének. Sokkal inkább elképzelhetőnek tartanám a 
HÉV-állomásokon kialakani WC-ket.  
 
Balogh Csaba: Emlékezetem szerint 400 eFt volt a költségvetésben az 
Árvácska utca terveztetésére. Nem lehet-e megkezdeni a tervezést? 
 
Rogán László: Már felkértük a tervezőt a munka végzésére. Bízunk benne, 
hogy jövőre megépül. 
 
Balogh Csaba: A körforgalom után a Szentendrei úton mozognak a 
csatorna fedlapok. Zavarja az embereket. 
 
Rogán László: Többször jeleztük a DMRV felé. Reméljük, hogy 
mihamarabb megcsinálják. 
 
Balogh Csaba: A Szentendrei út elején lévő tüzép előtti árokszakaszt ha 
kimélyítenénk, könnyebben elfolyna a víz. 
 
Rogán László: Kollégáimnak jeleztem, a szakemberek szerint ez így jó, 
ugyanis az szikkasztó árok. Nem elvezető árok. Az a cél, hogy ott 
szikkadjon el a víz.  
Ezeket a felvetett gondokat jó lenne közvetlenül a kollégák felé jelezni. 
 
Balogh Csaba: Budakörnyéki törvényszék elítélte dr. Krepárt Tamást, ahol 
kimondták, hogy a 9-ek idején nem volt felelőtlen gazdálkodás, 
vagyonvesztés. Elvártam volna, hogy az alpolgármester úr itt üljön, és 
legalább annyit mondott volna, mint annak idején a jegyző asszony a 
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polgármester úrnak azt mondta, hogy távoznia kell. Most bíztam benne, 
hogy a jegyző asszony itt lesz, és az alpolgármester úrnak fogja mondani, 
hogy távoznia kell. 
 
Rogán László: Választási év van, úgy látszik erről beszélni kell. 
Beszélgessünk. 2010-ben az akkori jogszabályok szerint Parlagi Endre 
mandátuma a bírói ítélettel megszűnt. Ő ezt nem vette tudomásul. Hogy a 
jegyző asszony akkor mit mondott, mint nem, emlékszem. 
A jogszabályalkotó ezt kivette a törvényből, most ez nem jelent 
hivatalvesztést.  
Az az érték, amit ez a testület létrehozott, ezt folytatni kell. Négy év eltelt, 
a város azóta teljesen megváltozott. Jó irányba változott. Ne terjesszünk 
vélt vagy valós dezinformációkat. Érvek, értékek mentén csatározzanak. 
Azt gondolom, hogy a személyiségi jogok sértegetése nem vezet sehová. 
 
Németh Antal: Balogh képviselőtársam által elmondottakkal kapcsolatban 
elmondanám – kezemben van egy levél, ami 2010 júniusában készült. 
Szükségesnek tartom, hogy írásban a képviselőtestület tagjait tájékoztassa a 
Jegyző, mint ahogy azt akkor megtették.  
Megkerestek többen – idős emberek – akik rendszeresen használják a 
buszt, hogy a Postaközben helyezzünk el padot.  
2013. november 18-án volt egy természetvédelmi rendelettel kapcsolatos 
Faluházi meghallgatás. Én is ott hozzászóló voltam. Fél évre rá kaptam egy 
4 oldalas levelet, amiben megpróbál válaszokkal kielégíteni, ami nem 
igazán sikerült. Én felmentem a NEKI honlapjára, ahol megtudtam, hogy 
2007 decemberében megjelent egy törvény, amely a helyi védettséget 
érintő területekre vonatkozóan megvonta ezt a védettségi besorolást, és 
felhatalmazta az önkormányzatokat, hogy helyi rendeletekkel kell 
fenntartani a védettséget. Akkor én voltam az alpolgármester, és nem 
emlékszem, hogy lett volna ilyen rendeletünk. Eszerint ezek a védettségek 
megszűntek.  
A mostani rendelet-tervezetben nagyon sok olyan terület szerepel, amire 
nem kértük a védettséget. 
A helyi rendeletbe a képviselőtestület által megalkotott rendeletben 
meghatározott védettséget kell beemelni, és nem a HÉSZ-szel kell a 
védettséget elrendelni. A helyi rendelet a döntő, nem a HÉSZ.  
Javaslom, hogy a hivatal munkatársai menjenek fel a NEKI honlapjára. 
 
Máté István: Mindenek előtt én is szeretném megköszönni a juniális 
megrendezésében nyújtott segítséget és részvételt. 
Örömmel vettem észre, hogy az Omszk parknál lévő parkoló felújítása 
megtörtént. 



 16 / 16 

Június 30-al a szúnyoggyérítést a Katasztrófavédelem végezi. Sajnos a mai 
napon a szél miatt nem lehetett megkezdeni az irtást. A melegködös 
gyérítést 30-án kezdik meg. Természetesen ez is időjárás-függő.  
 
Kaltner Károly: Természetvédelmi rendeletünk változás alatt van. Nem 
sokára lesz rendkívüli bizottsági ülésünk, ahol ezt fogjuk tárgyalni. 
A Berdó csatornával kapcsolatban még mindig nincs döntés. Hadházy 
úrnak átadtuk az anyagunkat, aki ígéretet tett arra, hogy megsürgeti a 
döntést. 
A levendulával kapcsolatban tudunk-e lépni, hogy ne vágják le és árulják 
Békáson az általunk ültetett növényeket. 
 
Rogán László: Elfogtunk két elkövetőt, az eljárás folyik. A levendulát nem 
hozza vissza.  
Jövőre a levendulavirágzáskor meg kell szervezni, hogy őrködjünk a 
levendula felett.  
Ez a város milliókat költ arra, hogy szép legyen. Oda kell figyelnünk. 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Papp Judit 
aljegyző 
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jegyzőkönyvvezető 


