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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. szeptember 25-én, (csütörtökön) 16:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről 
 
 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
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 
Balsai Judit osztályvezető 
Hegyvári János osztályvezető 
dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Pál József irodavezető 
Villám Zsuzsa referens 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 3. 

sz. módosítására 
153/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a településképi eljárásokról szóló rendeletek módosítására 

152/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Budakalász Város Önkormányzat által elnyert 164905 számú 2013. évi 

vis maior támogatásról való lemondásáról 
146/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Budakalász Város Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló 
148/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásra, a pályázat kiírására 
151/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  
  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

142/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a 2014. június, július és augusztus hónapban áttekintett 
pályázati lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali tájékoztató 
elfogadására 
147/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
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Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
8. Tájékoztató Budakalászi Főépítészi tevékenységről és az átalakult 

építésügyi rendszer tükrében a helybeni építésügyről 
154/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Tájékoztató a gyermekvédelmi és a köznevelési (óvodai) intézmények 

2014/2015. gondozási- és nevelési év indításáról 
150/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
10. Javaslat Pest Megyei díjakra való felterjesztésre  

149/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. A Budakalász 051/107 helyrajzi számú külterületi ingatlanra vonatkozó 

elővásárlási jog gyakorlása  
144/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat a Budakalász, Vasút sor 88. (2094) hrsz. ingatlan értékesítésére  

145/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról  

143/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A ciklus utolsó 
rendes ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fővel 
határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a meghívóban 9 nyilt és 3 
zárt napirend szerepel. A 2. és 8. napirendet egymás után, valamint az 1. és 
4-es napirendet szintén egymás után tárgyalja a testület. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta mind a módosított nyilvános ülés, mind a zárt ülés 
napirendjét. 
 
Polgármesteri tájékoztató: 
- A nyár folyamán sem álltak le a beruházások, fejlesztések. Szalonka, 

Mátyás király utca elkészült, a Szérüskert és Zöldfa utca építését 
megkezdték.  

- Kifizettük a Felsővár u. és Gerinc utca vételárát, reméljük, a jövő héten 
megkezdődik a terület rendbetétele.  

- Elkészült a Béke sétány felújítása 
- A Faluház udvarán a múlt hét végén átadtuk a játszóteret, és a Kálvárián 

is átadunk egy kisebb játszóteret a jövő héten. 
- Augusztus 29-én átadtuk az új bölcsődét. 
- Elkészült az egészségháznál a patakhíd. 
- Elkezdtük a Kálvária, Ady E. utca és az önkormányzat előtti járda 

felújítását. 
- A nyár folyamán megtörtént a Hivatal melletti patak kotrása. A Barát 

patakot is meg fogjuk csináltatni. 
- A várva várt csatornapályázat megvalósulhat. 
- Az iskoláknak hathatós segítséget adtunk, hogy a 3-3 első osztály 

beindulhasson. 
- Utolsó rendes ülésünkön vagyunk. Valószínű, hogy kell még a választás 

előtt egy rendkívüli ülést tartanunk. 
 
 

 
A Polgármesteri beszámoló alatt Krunity Péter megérkezett. 

Jelenlévő képviselők száma 9 fő. 
 

 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 3. sz. módosítására 
153/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Az önkormányzat költségvetésének 
módosítására elsősorban azért került sor, hogy az augusztus végéig 
beérkezett központi támogatásokat és a Képviselő-testület július-augusztus 
hónapban hozott határozatait a rendeleten átvezessük. Emellett rendeztük 
az intézmények pótigényeit, melynek fedezete saját bevételi többlet. Az 
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előterjesztést megvizsgálta az önkormányzat könyvvizsgálója, a 
véleményét megküldtük a Képviselő-testület tagjainak. Valamennyi 
bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a testületnek. 
 
Szita László könyvvizsgáló: Elvégeztük Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet III. számú 
módosítását. A rendelet-módosítás felülvizsgálatát az önkormányzatokra 
vonatkozó törvények, jogszabályok és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardok alapján hajtottuk végre.  
Véleményünk szerint a rendelet-módosítás a jogszabályi előírásokkal 
összhangban van, nem jutott tudomásunkra, nem merült fel olyan 
információ, amely a bevételi és a kiadási előirányzat módosítás 
megalapozottságát érintené. A rendelet-módosítás tervezete 
rendeletalkotásra alkalmas.  
 
 
Németh Antal: A bizottsági ülésen nem támogattam a rendelet-módosítási 
javaslatot. Az I. félév dicséretes értékelést kapott részemről is, itt viszont az 
a helyzet állt elő, hogy a 2,5 hónap alatt olyanfajta hiányösszeg jelent meg 
a költségvetési módosításban, ami az előkövetkező negyedévben 
aggályokat érzékeltet bennem. Kiderült, hogy a bölcsőde hiányzó része – 
önrész és kiegészítő rész – hitelfelvételből került pótlásra. Jelentős 
elvégzendő feladat van még, ami számomra bizonytalanságot 
eredményezett.  
 

Nógrádi Zoltán megérkezett. A jelenlévő képviselők száma 10 fő. 
 
 
Kaltner Károly: Ez az I. félév értékelése volt, ebből nem lehet 
következtetni a II. félévre. 
 
Rogán László: A Képviselőtestület döntött arról, hogy a bölcsőde önrészét 
hitelfelvételből fedezzük. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő rendelet-módosítási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

13/2014.(IX.26. ) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja az Önkormányzat 2014 évi költségvetési 
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rendeletének módosításáról szóló 13/2014.(IX.26.) sz. 
rendeletét. 

 
 
2. Budakalász Város Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról 

szóló beszámoló 
148/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés az önkormányzat 2014. I. 
félévi gazdálkodásról számol be az államháztartási törvény előírásai 
szerint. Az első félévről elmondható, hogy kiegyensúlyozott volt a 
gazdálkodásunk, likviditási gondok nem merültek fel. Saját és átvett 
bevételeinkből finanszírozni tudtuk a felmerült kiadásokat, a tervezett hitel 
felvételére nem került sor. Az előterjesztést véleményezte az önkormányzat 
könyvvizsgálója, az erről szóló jelentést a testület tagjai számára 
megküldtük. Valamennyi bizottság tárgyalta a tájékoztatót és a testületnek 
elfogadásra javasolta. 
 
Szita László könyvvizsgáló: Elvégeztük Budakalász Város 
Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről készült 
tájékoztató felülvizsgálatát. A költségvetés teljesítését a teljesített 
bevételeknek és a teljesített kiadásoknak a módosított előirányzathoz 
viszonyított összege és a %-os alakulása mutatja.  
Az adatok megbízhatóságát a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok 
alapján ellenőriztük. Likviditási gondot nem észleltünk. 
Összességében a költségvetés I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztatót a 
Képviselő-testület által tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

178/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
évi önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 

 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Javaslat a településképi eljárásokról szóló rendeletek módosítására 
152/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: A településképi eljárásokról szóló 
önkormányzati rendeletekkel kapcsolatban törvényességi észrevétel 
érkezett, melyek értelmében szükséges a rendeletek módosítása. 
A kért módosításokat a rendeletekbe beépítettük. Az előterjesztést a 
Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő rendelet-módosítási javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

14/2014.(IX.26.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a településképi bejelentési eljárásról szóló 
7/2013.(II.01) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
14/2014.(IX.26.) önkormányzati rendeletét. 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

15/2014.(IX.26.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 
6/2013.(II.01) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
15/2014.(IX.26.) önkormányzati rendeletét. 

 
 
4. Tájékoztató Budakalászi Főépítészi tevékenységről és az átalakult 

építésügyi rendszer tükrében a helybeni építésügyről 
154/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztésben a Főépítészi 
tevékenységről és a helyi építésügyi feladatokról számolunk be. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
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Németh Antal: Megkérdeztem, hogy a dokumentáltsága hogyan történik a 
főépítészi eljárás lezajlásáról.  
Az utólagos eljárások során milyen módon van lehetőség, mert ezek 
csúsznak ki a hatóság alól. 
 
Turi Attila: Erre semmilyen lehetőségünk nincs. Amióta Szentendrére 
került az építésügy, nekünk más módunk nincs, mint oda bejelentést 
tegyünk. Ez a lehető legrosszabb rendszer. Amikor erről értesülünk, 
megpróbáltuk személyesen elintézni. Próbáljuk a főépítészi munka során 
megelőző, előzetes egyeztetés alapján intézni az építkezéseket.  
 
Rogán László polgármester ismerteti az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

179/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Főépítészi tevékenységről és az átalakult 
építésügyi rendszer tükrében a helybeni építésügyről szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Rogán László polgármester 

 
 
5. Budakalász Város Önkormányzat által elnyert 164905 számú 2013. 

évi vis maior támogatásról való lemondásáról 
146/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: A 2013. évben árvíz elleni védekezésre és 
károk elhárítására elnyert, de le nem hívott 61.013 Ft támogatásról az 
elszámolás keretén belül le kell mondania az önkormányzatnak, mert az 
utak helyreállítása ennyivel kevesebbe került. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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180/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
évi árvíz elleni védekezésre és utak helyreállítására a 164905 
számú vis maior pályázaton az elnyert összegből 61.013 Ft fel 
nem használt és le nem hívott támogatásról lemond, mert a 
helyreállítási munkák a tervezett összköltségnél alacsonyabb 
összegben valósultak meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az erről 
szóló nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
6. Javaslat a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásra, a pályázat kiírására 
151/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén 
is meghirdette a 2015. évre vonatkozó Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatot, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. A pályázat tartalmi és formai elemeit a Minisztérium határozta 
meg, a pályázatok elbírálását és elbírálásának szempontjait az 
önkormányzat szabja meg. A határozati javaslatok a csatlakozási 
szándékról, a pályázatok elbírálása során figyelembe vehető szociális 
szempontokról, és a támogatásként odaítélhető támogatási keretről szól.  
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta a határozati 
javaslatok elfogadását. 
 
Major Ede: A Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
Kérem a budakalászi fiatalokat, hogy minél többen éljenek a pályázat adta 
lehetőséggel. 
 
 Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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181/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 
évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek 
elfogadásával csatlakozik a 2015. évi ösztöndíjrendszerhez, s 
felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben történő 
regisztrációra és a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a 
pályázati eljárás lefolytatására. 
§ A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi bírálati 

szempontjait az alábbiakban határozza meg:  A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a bíráló bizottság álláspontja alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges: 
 A pályázó: 

− eltartók és eltartottak adatairól szóló nyilatkozat (1.sz.nyomtatvány),  
− hátrányos helyzetének és anyagi körülményeinek igazolására, az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály által meghatározott) összegének kétszeresét nem haladja meg, 2.sz.nyomtatvány/munkáltató jövedelemigazolás(ok), 
− árva vagy félárva, 
− családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 
− gyermeket nevel, 
− egyedül neveli gyermekét (3.sz.nyomtatvány), 
− valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 
− eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 
− állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul, 
− nem részesül kollégiumi ellátásban.  
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A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN 
ESETBEN dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak 
szerint: 
− a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó 

(1993. évi III.tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII.törvény szerinti) 
jövedelmének (ideértve a jövedelemként figyelembe nem 
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is!) utolsó 6 havi 
forint összege  (APEH szja, munkáltatói jövedelem 
igazolás,  gyermektartás, családi pótlék, árvasági, özvegyi 
nyugdíj jogosultságát és összegét igazoló dokumentumok). 
Jövedelem az a bevétel is, amely után az egyszerűsített 
vállalkozói adóról, ill. az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, ill. hozzájárulást 
kell fizetni.  

− a pályázó és közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - 
EREDETI tanulói és/vagy hallgatói jogviszonyának 
igazolása, 0-5 év közötti testvér esetében születési 
anyakönyvi kivonat másolata, 

− a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen 
hozzátartozójának (testvér), kiskorú gyermekek születési 
anyakönyvi kivonata 

− tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság 
határozata. 

− a hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre 
eső jövedelmet(!!!!) 

 
Határidő: 2014. október 1. (Csatlakozási nyilatkozat elküldése) 
Felelős:  Rogán László polgármester 

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

 
182/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 
2015. évre 700.000.- Ft támogatási összeget állapít meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a 700 000 Ft előzetes 
kötelezettség vállalást a 2015. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló rendeletbe építse be. 
 
Határidő: 2015. évi önkormányzati költségvetés elfogadása 
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Felelős:  Rogán László polgármester 
 
 
 
7. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

142/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester: Rendszeresen beszámolunk a Képviselő-
testület nyílt ülésein hozott határozatok végrehajtásáról. Valamennyi 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

183/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
június 3-tól 2014. augusztus 28-ig terjedő időszak alatt 
nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
8. Javaslat a 2014. június, július és augusztus hónapban áttekintett 

pályázati lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali tájékoztató 
elfogadására 
147/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: Rendszeresen beszámolunk az áttekintett 
pályázati lehetőségekről. A folyamatban levő pályázataink állását az 
előterjesztés tartalmazza.  
A PTKB megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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184/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
június, július és augusztus hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
9. Tájékoztató a gyermekvédelmi és a köznevelési (óvodai) 

intézmények 2014/2015. gondozási- és nevelési év indításáról 
150/2014.(IX.25.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: A Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és Telepi 
Óvoda vezetői a 2014. nyári szünidőben, a gondozási és nevelési év 
kezdete előtt elvégzett felújítási, karbantartási munkákról, a személyi 
változásokról, a gyermeklétszámok alakulásáról, valamint a várható 
feladatokról, nehézségekről, illetve a megélt örömökről nyújtottak 
tájékoztatást.  
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta a 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
Major Ede: Az intézményvezetők precízen elkészítették a beszámolót. A 
Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
 
Németh Antal: Felvetődött, hogy az óvodapedagógus létszám mélypontra 
süllyedt. Az volt a bizottság állásfoglalása, hogy a következő testület fogja 
megtárgyalni. 
 
Rogán László: Az a probléma, hogy nincs elég megfelelő végzettségű 
óvodapedagógus.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

185/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Bölcsőde és Mályva Bölcsőde 2014/2015. 
gondozási év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Rogán László polgármester 

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

186/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyitnikék Óvoda 2014/2015. nevelési év indításáról szóló 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Rogán László polgármester 

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

187/2014.(IX.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Telepi 
Óvoda 2014/2015. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Tolonics István: Nagyon jó eredményről szeretnék beszámolni. Az idén 
esőben nem volt hiány, és azt tartom jó eredménynek, hogy a BKV emberei 
is segítettek az árkokból történő szivattyúzásban.  
Elkezdődik a Budai úti járda építése. Minden lakótársunknak értesítőt 
küldünk. 
Vasútsor 40. sz. előtti kátyút jeleztem a beruházásnak, ígéretet kaptunk a 
javításra. 
A hétvégén tartjuk a hagyományos Szüreti Mulatságot. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.  
 
Rogán László: Az önkormányzat idén is pályázott a Szeretlek 
Magyarország pályázaton. Nyertünk is, ami azt jelenti, hogy Szent Mihály 
napján az országban mindenhol egyidőben fog a láng fellobbanni. 
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Krunity Péter: Az önkormányzat előtt járdafelújítás folyik. Az egész 
Budai úton 40-es tábla van, kinek az ötlete volt az önkormányzat előtt 60-
as táblát kitenni. 
A Kálvárián kihelyezett tábla a Kálvária történetét ismerteti. Annak idején 
szó volt róla, hogy magyarul, németül és szerbül lesz kiírva. Most azt 
látom, hogy magyarul és angolul van kiírva. 
 
Rogán László: A tavasszal lesz mindhárom nyelven kiírva. 
 
Krunity Péter: Az útfelújítás az én körzetemben csak most kezdődött meg. 
Miért nem kezdődött júniusban? 
 
Rogán László: A felújítások a pénzmaradvány elfogadása után 
kezdődhettek meg.  
 
Balogh Csaba: Köszönöm a Polgármesteri Hivatalnak a munkát, aminek 
eredményeképpen a Béke sétány megnyugtató állapotot tükröz.  
Kérdezem, hogy a sétány zöld növényzetének rehabilitációja mikor fog 
megvalósulni? Nagyon csúnyák a markoló által feltépett gyökerek.  
 
Rogán László: Kolléganőm már felmérte, és a vegetációs idő végén lesz 
rendbe téve.  
 
Balogh Csaba: A Béke sétány 11. sz. előtt felszínre került két betonvas. Le 
kellene vágni.  
Mikor vetünk véget annak a gyakorlatnak, hogy a kukás autó bejön a 
sétányra. Ki tudjuk-e tiltani? 
 
Rogán László: Kolléganőm elküldte a levelet, és felszólítottuk a 
szolgáltatót, hogy cserélje le az autóit.  
 
Balogh Csaba: Tövis utca – Virág utca közötti átvezető ösvényt is le 
kellene szórni murvával.  
 
Rogán László: Ezt a költségvetés nem tartalmazta. A Felsővár utca 
elkészülte után a közmunkásokkal meg fogjuk csináltatni. 
 
Balogh Csaba: A közlekedési táblák a fa mögött vannak. Azt át kellene 
helyezni. 
 
Rogán László: Már intézkedtem, Szávai Karcsiék át fogják helyezni.  
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Balogh Csaba: Szintén a Béke sétányon a rönkök mellett oldjuk meg, 
hogy ne legyen sár. 
Még utolsó reflektálás: olvastam a többség helyi választási kiadványában, 
hogy a polgármester úr kéri, hogy minden körzetbe egyfajta szín kerüljön 
be, mert csak úgy tudják megvalósítani a fejlesztési feladatokat 
Budakalászon. Én úgy gondolom, hogy erre nem kell nagyobb bizonyíték – 
pl. egészségház, bölcsőde – úgy gondolom, hogy azt kijelenteni, hogy 
Budakalász csak akkor fejlődik tovább, ha egy színű lesz a testület, ez nem 
igaz. Mindannyian azért dolgozunk, hogy Budakalász tovább fejlődjön.  
 
Rogán László: Én a Fidesz polgármesterjelöltje vagyok. Engedtessék meg 
nekem, hogy a fideszes képviselőket javasoljam. Akkor lehet bizonyos 
dolgokat megvalósítani, ha a kellő többség meg van egy testületben. 
 
Németh Antal: Örömteli, hogy sikerült átadni a Mályva utcai bölcsődét. 
Egyetlen negatívuma van, hogy kicsit kevés a tér. Kellett volna tárgyalni a 
társasház tulajdonosaival. 
Véleményem szerint a Szalonka utcai intézmény mellé is egy hasonló 
létesítményre lesz szükség. Amikor a sárga színű képviselők azt 
lakóövezetté nyilvánították, az politikai bűn, az utódainktól vették el a 
lehetőséget. 
Polgármester úr említette a Gerinc utcai útépítést.  Felvetették – útépítéshez 
értő emberek – hogy miért nem a szemközt lévő területet vettük meg, mert 
a vonalvezetés és a földmunkák tekintetében is jobb lett volna. A másik, 
amit felvetettek, hogy szerencsés lett volna, ha előzetesen készül néhány 
alternatíva egy úttervezővel a nyomvonal tekintetében. Most olyan 
helyzetbe kerül a tervező, hogy be van szorítva egy olyan adottságba, ami 
egy elég szerencsétlen helyzetet jelent.  
Polgármester úr említette a csatornázási pályázatot. Jelezték, hogy többen – 
a polgármester úr engedélyével – a felvették az erre megspórolt összeget. 
Az EU-s elvárások egyértelműen azt mondják, hogy azok, akik 
kedvezményezettként használni fogják a csatornát, az önrész biztosításában 
részt kell vegyenek. Az EU-s elvárásokban az is benne van, hogy azonos 
elvárásokat kell biztosítani az egyes résztvevőknek. Most az is lehet, hogy 
ismét meg kell hirdetni azt az előtakarékossági rendszert, ami azt jelenti, 
hogy ők utólag fogják fizetni – természetesen, aki egy összegben fizeti be, 
az nem – de ha nem kínáljuk fel, azt kifogásolhatja a támogatási szerződést 
ellenőrző EU-s biztos. Jelen pillanatban is érzek egy olyan fajta 
bizonytalanságot, hogy túl hosszú idő telt el a csatornatémától, és felvetik 
nekem, hogy van-e egyáltalán ezzel a narancssárga feltételrendszerrel 
politikai akarat arra, hogy a Berdó valóban csatornázásra kerüljön, mert 
ebben a kiadványban benne van, hogy a tervek szerint térkővel burkolják le 
az utcákat, mert azt egyszerű felszedni, és majd a csatornázás után 
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visszatenni. Akik csináltak már ilyen térköves burkolást lejtős útra, azok 
tudják, hogy azt vasalt aljzatba kell tenni.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Testületi döntés van róla. 
 
Németh Antal: Ez megjelent, és napirenden kívüli felszólalásomban szólók 
róla. Ha már Krepárt úr felveti, a dolgokat, hadd mondjam el, hogy őt 
személyesen is érinti egy olyan telefon, amit kaptam. Annak idején, a 
legutóbbi testületi ülésen Balogh képviselőtársam és én is megkérdeztem, 
én személy szerint az Aljegyző asszonytól, hogy a Népszabadság on-line-re 
felkerült, hogy a fideszes alpolgármester bűnös megállapítást kapott egy 
perben. Én erre a választ megkaptam az Aljegyző asszonytól, hogy nem tud 
jogilag állást foglalni, mert nincs a kezében az ítélet. Az ítélet az én 
kezemben is ott van, és azt mondja a Megyei Hivatal, ha az Önkormányzat 
ebben a perben adatszolgáltatóként részt vett, akkor ő is megkapta az 
ítéletet, és kötelessége nyilvánosságra hozni. Ha ezt nem teszi meg, akkor 
ezt bárki nyilvánosságra hozhatja, hogy igen is, itt egy olyan helyzet alakult 
ki, hogy egy bűnözővel állunk szemben. Ő ugyan abba a helyzetbe került, 
mint Parlagi elhunyt polgármester. Őt is rágalmazással bűnösnek mondták 
és nagy hangon, sajtótájékoztatón, meg a tévében elhangzottak azok, hogy 
bűnözőt melengettünk a keblünkön. Most egy fordított helyzet van. Én 
felszólítom azokat a jelölő szervezeteket – itt ül mind a két elnök – hogy 
vonja meg a képviselőjelöltséget az alpolgármestertől, mert egy olyan bűnt 
követett el, ami nem igazán járható dolog egy ilyen választási helyzetben.  
 
Rogán László: Amit képviselő úr elmondott, abban a kampány érezhető. 
Bízom abban, hogy a kampány végén ez véget fog érni, és vissza tudunk 
térni a normál kerékvágásba. 
Amit a programunkba leírtunk, tervek alapján fogjuk megvalósítani.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Két témában szeretnék hozzászólni.  
Az egyik az én úgynevezett büntetőügyem. Ezzel kapcsolatban – sajnos 
szabadságon voltam, amikor a képviselő úr kérdést intézett a hivatalhoz. 
Most a választások előtt a Németh úr is fontosnak tartotta, hogy ezzel 
kapcsolatban felszólaljon. Ehhez természetesen joga van. Több 
megjegyzésem lenne, hogy tisztázzuk, hogy milyen ügyről van szó. 
A Kalász újságban készült velem egy interjú, amiben én a Budakalász 
2006-2010 közötti gazdálkodásával kapcsolatban nyilatkoztam. Én ezt a 
gazdálkodást erősen kritizáltam. Ezt a véleményemet egyébként 
fenntartom. Véleményem szerint az önkormányzat ebben az időszakban 
kifejezetten rosszul gazdálkodott. Ezzel kapcsolatban több megjegyzést is 
tettem, volt egy olyan mondatom, amit a bíróság tényállításként értékelt, 
amiben én a vagyoncsökkenés mértékével kapcsolatban nyilatkoztam. Ezt a 
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mértéket most nyilvánvalóan nem fogom megismételni, ennek az 
eljárásnak nincs vége, de nem szeretném, ha valaki ezzel kapcsolatban 
újabb eljárást indítana. A bíróság azt mondta, hogy a vagyoncsökkenés 
mértéke nem olyan mértékű, mint amit én nyilatkoztam, hanem jóval 
kisebb. Az I. fokú bíróság – ha jól emlékszem – 25-30 millió forintos 
vagyoncsökkenést állapított meg ebben az időszakban. Én ennél egy jóval 
nagyobb számot mondtam, és ezt a bíróság nem vélemény-nyilvánításnak, 
hanem tényállításnak tekintette és ezzel kapcsolatban mondta ki az ítéletét. 
Azt szeretném megjegyezni – mert párhuzamot vonnak itt a Parlagi Endre 
féle üggyel kapcsolatban – hogy Parlagi Endre ügye egyrészt megjárta a 
legfelsőbb Bírósági fórumot is, amit szintén elvesztett, az én ügyem ebben 
a szakaszban még nem tart, felülvizsgálati indítványt nyújtottam be a 
Kúriához, meggyőződésem, hogy törvénysértő ítélet született. Amint ez az 
ügy minden vonatkozásban, teljes mértékben lezajlik, erről én is 
tájékoztatni fogom a nyilvánosságot.   
Nyilván erkölcsi szempontból is vizsgálgathatjuk ezt a két ügyet, meg 
összehasonlíthatjuk, de én azt gondolom, hogy politikusként, ha valaki 
nyilatkozik és kritikát fogalmaz meg egy képviselőtestület munkájával 
kapcsolatban, ehhez joga van, bizonyos szempontból még kötelessége is, 
illetőleg elmondhatja az álláspontját, ez a vélemény-nyilvánítás 
szabadságának körébe tartozik. Teljesen más ez az ügy, és Parlagi Endre 
ügye. Amikor valaki tudatosan, szándékosan olyan gyanút kelt, mintha 
konkrétan egy személy valamilyen bűncselekményt követett volna el. 
Parlagi Endre ilyen szempontból rágalmazott, és ezért vonta őt felelősségre 
a bíróság. Én, mint politikus, kritizáltam az önkormányzat gazdálkodását, a 
bíróság nem azt mondta, hogy az önkormányzatnál nem csökkent vagyon, a 
bíróság is megállapította, hogy az önkormányzatnál vagyoncsökkenés 
történt ebben az időszakban, sőt azt is mondta, hogy annál nagyobb 
mértékű vagyoncsökkenés is történhetett, mint amit ő ítéletében 
megállapított. Azt mondta, ha még további bizonyításokat is lefolytatna, 
lehet, hogy magasabb mértékű, de nem olyan mértékű, mint amit én 
állítottam. Én ezzel egyébként nem értek egyet, én azt gondolom, hogy a 
gazdálkodás körébe tartozik a helyi iparűzési adóbevétellel kapcsolatos 
gazdálkodás, arra vonatkozóan adatok merültek fel, illetve a bíróság azt is 
tényként állapította meg, hogy az önkormányzat az évi mintegy 400 MFt 
mértékű helyi iparűzési adóbevételét teljes mértékben felélte, működési 
kiadásokra költötte, márpedig ez egy periodikusan jelentkező bevétel, ami 
elvileg a vagyont növelhetné, ennek teljes mértékű működési kiadásra 
fordítása véleményem szerint nem megfelelő gazdálkodás. Emlékeztetnék 
arra, hogy az idei pénzmaradványunk, amit útépítésre, játszótérépítésre 
fordítottunk, vagyon-növekedést eredményez, aminek egy része a helyi 
iparűzési adóbevételből történik. Összefoglalásul mondanám, hogy ez az 
ügy a Kúria előtt még nem volt, véleményem szerint törvénysértő az ítélet, 
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majd ha ott ítélet születik, akkor lehet kimondani ebben az ügyben a végső 
szót.  
A másik a Felsővár utca kérdése – itt is a választások előtt 
hatványozottabban érvényesül, hogy kritizálni sokkal könnyebb, mint 
valamit megcsinálni. Azt gondolom, hogy elég átgondolatlanul nyilatkozott 
a képviselő úr. Nyilvánvalóan megvizsgálta az összes lehetőséget a 
Felsővár utca szélesítésével kapcsolatban, Németh úr is ott lakik, neki is 
igazából tudnia, látnia kell – mérnök ember – hogy amit mondott, az miért 
nem jó megoldás. A megvásárolt telek vonatkozásában – ez a 
legmeredekebb szakasz teljes mértékben ezzel a teleknek a leszűkítésével 
kiszélesíthető, a másik oldalon hiába vettük volna meg a felső telket, az 
alatta lévő teleknél nem tudtuk volna az útszélesítést folytatni. Az útnak a 
felső 20 méteres szakasza széles lett volna, utána a legkritikusabb 
szakaszon beszűkül, vagy kisajátítunk egy családi házat. Nem gondolom, 
hogy ez racionális megoldás lett volna. Említette, hogy itt közlekedési 
szakemberek is nyilatkoztak. Én nagyon kíváncsi lennék, volna, hogy 
milyen szakember az, aki reális megoldásnak tartotta volna.  
 
Nógrádi Zoltán: A közelmúltban volt a Szentistvántelepi Iskola szülői 
munkaközösség összejövetele. Nagyon sok szülő felvetette az iskola 
környékének közvilágítását. Kérem, hogy a javítás lehetőségét a 
közeljövőben nézze meg a képviselőtestület. 
 
Máté István: Az eső által tönkretett murvás utak javítása még ebben az 
évben meg fog történni.  
Most hallottam, hogy még az idén lesz a Duna-parton szúnyog-gyérítés.  
 
Kaltner Károly: A Berdó csatornázást Magyarország kiemelt projektjének 
tekinti. Akinek kérdése, igénye merül fel, keresse a hivatalban Pál József 
irodavezetőt. 
Felsővár utca – sajnálom, hogy erre nem 4-5 éve került sor. 
Szérüskert utca elkészült, és elkezdtük építeni a Zöldfa utcát.  
 
Ercsényi Tiborné: Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy az elmúlt 
négy évben együtt dolgozhattunk. Voltak szebb és kevésbé szép pillanatai. 
Ez utóbbi közé tartozik Németh úr iménti megnyilvánulása. Sajnos pont 
abban a körzetben, ahol Németh úr lakik, az általunk kihelyezett plakátokat 
megrongálták, sőt el is lopták. Szemtanú jelentkezett, aki látta az elkövetőt. 
Ha nem marad abba ez a cselekedet, megtesszük a szükséges lépéseket. 
Ilyesmi eddig Budakalászon nem történt. Bízom abban, hogy a választási 
kampány csendes lesz.  
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Ezt követően Rogán László polgármester a képviselőknek emléklapot és 
gravírozott borospoharat ad át. 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  
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