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Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Máté István képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
Márton András képviselő 
Major Ede képviselő 
 

Meghívottak: dr. Papp Judit aljegyző 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 4. 

sz. módosítására  
181/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a helyi adórendelet módosítására 

182/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

165/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
167/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  
  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására 

171/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a Telepi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására   

175/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola bővítése érdekében a 

Nemzeti Sportközponttal történő megállapodás megkötésére 
179/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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8. Javaslat szerződésmódosításra a Sportcsarnok bérlőjével    

166/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
9. Javaslat Budakalász Berdó / Kálvária út - Galagonya utca - Sugár utca 

szabályozásával és egyéb Helyi Építési Szabályzatot, Szabályozási 
Tervet és Településszerkezeti Tervet érintő módosításokra 
177/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat Budakalász Galamb és Csalogány utca villamos hálózatával 

kapcsolatos megállapodás megkötésére 
162/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat Budakalász Klisovác és Dolina utca villamos hálózatával 

kapcsolatos megállapodás megkötésére 
163/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Javaslat Budakalász névtelen utcájának elnevezésére és a Vörösbegy 

utca elnevezés törlésére 
178/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
13. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2014. évi 

beszámolójának elfogadására  
168/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 
164/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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15. Javaslat a 2014. szeptember, október hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
174/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
16. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

169/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt: 
17. Javaslat a bizottságok külsős tagjainak megválasztására  

176/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
18. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatói munkakörének 

nyilvános pályázat nélkül történő betöltésének véleményezésére  
172/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
19. Javaslat a Budakalász, Sugár utca 3026/7, 3023/1, 3023/3, 3026/5 

helyrajzi számú ingatlanok belterületbe csatolására  
173/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
20. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

170/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendes testületi 
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Máté István kéri, hogy a testület a zárt 
ülés napirendjeit tárgyalja elsőként.   
 
Dr. Hantos István: A bizottsági tagok zárt ülésre tett szavazását nyilt 
ülésen tárgyaljuk. Törvény szerint akkor kell zárt ülésen tárgyalni, ha azt az 
érintettek kérik. Nem kérték, tehát tárgyalhatjuk. 
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Dr. Krepárt Tamás: Az érintettek hozzájárulása szükséges. 
 
Dr. Hantos István: A törvény úgy szól, hogy a képviselőtestület ülése 
nyilvános. Akkor kell zárt ülést tartani, ha az érintett személy ezt kéri.  
 
Dr. Papp Judit: Idáig úgy volt, hogy a nyilvános üléshez az érintettek 
írásos hozzájárulása kellett. Most nem lettek megkérdezve.  
 
Dr. Hantos István: A fő szabály, hogy nyilvános az ülés, és kérésre lehet 
zárt ülést elrendelni.  
 
Dr. Papp Judit: Nincsenek itt, nem tudjuk megkérdezni, hogy 
hozzájárulnak-e a nyilvános üléshez. A bizottsági üléseken is zártan 
tárgyaltuk.  
 
Dr. Hantos István: Az érintett kérésére kell zárt ülésen tárgyalni. Nem 
láttam az érintettek kérését. Ez a törvény 2011-es. 
 
Dr. Papp Judit: Én javaslom a zárt ülés tartását, mert kisebb a hiba a 
nyilvános ülés helyett zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület a 
napirendet, mintha zárt ülés helyett nyilvánosan tárgyalná. 
 
Dr. Hantos István: Kérem a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy az 
önkormányzat a képviselői előterjesztés ellenére nyilt ülés helyett zárt 
ülésen tárgyalja a napirendet. Erre felhívta a jelenlévők figyelmét. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 
napirendeket azzal, hogy a zárt ülés napirendjeit tárgyalja elsőként a 
Képviselő-testület.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete mind a nyilvános, 
mind a zárt ülés napirendjét – a cserére vonatkozó módosítással – 11 
egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Napirend megtárgyalása: 
 

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

Máté István távozott az ülésről. 
A Képviselőtestület 10 fővel folytatja munkáját. 
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Nyílt: 
5. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 4. sz. módosítására  
181/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az önkormányzat költségvetésének módosítására 
elsősorban azért került sor, hogy az október végéig beérkezett központi 
támogatásokat illetve a nemzetiségi és helyi önkormányzati választások 
támogatását a rendeleten átvezessük. Emellett kiadási megtakarítás 
átcsoportosítására is javaslatot tettem. Az előterjesztést megvizsgálta az 
önkormányzat könyvvizsgálója és rendeletalkotásra alkalmasnak találta. Az 
OKSB kivételével valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolta a testületnek. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

17/2014.(XI.28.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a Önkormányzat 2014 évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló 17/2014.(XI.28.) sz. 
rendeletét. 

 
 
6. Javaslat a helyi adórendelet módosítására 

182/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A helyi adókról szóló törvény előírja, hogy az 
önkormányzatoknak adó rendeleteiket évente felül kell vizsgálniuk. Ez 
nálunk is megtörtént és újra szabályozásra kerültek a részletfizetés és a 
kedvezmények, ill. mentességek megadhatóságának esetei. A 
magánszemélyeket érintő kommunális adónál a mindenkori öregségi 
nyugdíj minimumhoz lettek rögzítve a kedvezmények, ill. a mentességek.  
Az adók mértéke a kommunális adónál a Luppa-Sziget kivételével nem 
változott, továbbra is a maximálisan kiszabható 28.000 Ft-os szint alatt, 
17.000 Ft-on maradt. A Luppa-Szigeti ingatlanok esetében került sor 
emelésre, viszont 2015-től a teljes, a Szigetről beszedett kommunális 
adóbevétel helyben kerülhet felhasználásra helyi Egyesület által, amely 
éves szinten 3 millió Ft körüli forrást jelent.  
A telekadó beépített telkek esetében 100 Ft/nm/évről 150 Ft/nm/évre, 
beépítetlen telkeknél 200 Ft/nm/évről 250 Ft/nm/év mértékre nőtt. Az 
építményadó mértéke egységesen 800 Ft/nm/év lett, illetve Luppa-Szigeten 
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1.300 Ft, amely utóbbi bevétel szintén 100%-ban a Szigetre fordítandó. A 
telek és az építményadók hozzávetőlegesen 100 vállalkozást érintenek, 
magánszemélyeket nem. 
Az iparűzési adó mértéke nem változott, csak a Budakalászon végzett 
ideiglenes kereskedelmi és építőipari tevékenység napi mértéke nőtt 1.000 
ről 5.000 Ft-ra. Az emelés célja a kalászi kereskedők védelme az olcsó, 
helyi adót nem fizető konkurenciával szemben, ill. az útjainkat használó, 
városunkat szennyező építőipari vállalkozások által okozott károkhoz való 
hozzájárulás beszedése. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
megtárgyalta, egy módosítást javasolt az eredeti rendelet 21.§ (3) 
bekezdésében: 
„7 egymást követő nap, vagy havi szinten összességében 7 napot 
meghaladó ideiglenes jelleggel végzett piaci és vásározási tevékenység 
esetén az adó mértéke a tevékenység végzés után naptári naponként 5000 
Ft.” 
Ezt a módosítást befogadom! 
 
Dr. Hantos István: A telekadó nem egyformán növekszik a beépített és 
beépítetlen telkeknél. Ennek mi az oka? 
A Lupa szigetnél eddig 70 %-ot adtunk oda, most a 100 %-ot. Mindent 
használnak a településen, de nem járulnak hozzá a város egészéhez, hiszen 
teljes egészében átadjuk nekik. Így Budakalász összességében adót veszít. 
 
Rogán László: Eddig az önkormányzat elég sok területen adott támogatást 
a Lupa-szigetnek. Ezzel a formával mindent maguknak kell ellátni, 
megoldani. 
 
Pál József: A telekadó eltérő emelése fiskális okokból történt, mivel a 
beépített telkekből folyik be több adó, így a bevételek növelése ezen 
adónemből oldható meg a nagyobb mértékű emeléssel.  
 
Dr. Hantos István: Ha ez a szándék így van, ezt el tudom fogadni, de 
szeretném, ha ez a döntésben megjelenne.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Az adórendeletbe nem tehetjük be, de elvi döntést 
hozhatunk.  
 
Pál Béla: Kérem, hogy az adónemekről külön-külön szavazzunk.  
 
Pál József: Egyetlen rendeletről szavazunk. Ha külön szavaz a testület, 
akkor csak egyes részei lesznek megszavazva. 
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Rogán László: A végén egybe is kell szavazni. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Azt kérem a képviselő úrtól, hogy ahol eltérő 
véleménye van, azt tegye fel módosító indítványként, és arról szavazzunk.  
 
Rövid megbeszélés után Pál Béla képviselő az adónemekről külön-külön 
történő szavazásra vonatkozó indítványát visszavonta.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

18/2014.(XI.28.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotja Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi adókról szóló 22/1996. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2014.(XI.28.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
 
7. Javaslat a Budakalászért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 
165/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Közalapítvány alapító okiratának módosítását - amelyre 
a jogszabályi változásokból és Dr. M. Tóth Géza kuratóriumi tag 
lemondásából eredően volt szükség - júniusban tárgyalta a képviselő-
testület. A cégbíróság a benyújtott okirat további pontosítását, kiegészítését 
kérte, amelyet az önkormányzat ügyvédje elkészített. Időközben újabb 
kuratóriumi tag - Kutasi Miklós nyújtotta be lemondását - ezért helyére új 
tag jelölésére volt szükség.  A kuratórium új tagjának Pártai Luciát 
javasoltam, aki a jelölést örömmel elvállalta.  
A változások, módosítások az okiraton átvezetésre kerültek.   
Az előterjesztést az OKSB határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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243/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Budakalászért Közalapítvány alapítója a Közalapítvány 
Kuratóriumi tagjának, Kutasi Miklósnak 2014. december 1. 
napjától kezdeményezett lemondását tudomásul veszi.  
A lemondott Kutasi Miklós kuratóriumi tag helyére Pártai 
Luciát választja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
cégbíróságnál a szükséges intézkedést tegye meg a változás 
átvezetése érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

244/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászért Közalapítvány 127/2014.(VI.03.) Kt. 
határozattal elfogadott alapító okiratát a Budapest Környéki 
Törvényszék hiánypótlása és előírása szerint módosítja, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 
mellékletét képező alapító okiratot elfogadja. Ezzel 
egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
és felkéri az önkormányzat ügyvédjét, a jóváhagyott alapító 
okirat változás bejegyzése céljából a Törvényszékhez történő 
benyújtására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
167/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírja, hogy az 
együttműködési megállapodást az általános választás évében az alakuló 
ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  
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A felülvizsgálat során átvezetésre kerültek az államháztartásról szóló 
törvény és az információszabadságról szóló törvény változásai is.  
Az előterjesztésben javaslatot teszek mindkét nemzetiségi önkormányzattal 
új együttműködési megállapodás megkötésére. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta, 
és elfogadásra javasolta. 
 
Major Ede képviselő rövid kiegészítést tesz az elhangzottakhoz. 
 

Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony elhagyta az üléstermet. 
A jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

245/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete új 
együttműködési megállapodást köt a Budakalászi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal. Felhatalmazza a polgármestert 
a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

246/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete új 
együttműködési megállapodást köt a Budakalászi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzattal. Felhatalmazza a polgármestert 
a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

Ercsényi Tiborné visszajött az ülést erembe. 
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A jelenlévő képviselők száma: 10 fő. 
 
 
9. Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására 

171/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Nyitnikék Óvoda alapító okiratának változtatása formai 
és jogszabályi változásokból eredő, érdemi változtatást nem tartalmaz. A 
módosítás a gyermeklétszám telephelyenkénti meghatározását és a 
szakfeladatok kormányzati funkció szerinti besorolását érinti.  
Az előterjesztést az OKSB határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2014.(XI.27) 

Kt. határozata 
a Nyitnikék Óvoda  (2011 Budakalász,Pomázi út 3.) alapító okiratának 

módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában 
működő Nyitnikék Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM: 032875) 
alapító okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21.§.(3) bekezdés f) pontjában meghatározottak alapján felülvizsgálta és az 
alapító okiratot a telephelyenkénti gyermeklétszám meghatározása 
tekintetében módosítja.  A módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a 
határozat mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg 
a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a jóváhagyott alapító 
okirat  MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel céljából történő - benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
10. Javaslat a Telepi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására   

175/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Telepi Óvoda vezetőjének határozott időre szóló vezetői 
megbízása 2015. július 31-én lejár, ezért a hatályos jogszabályokban 
foglaltak szerint az intézményvezetői állásra nyilvános pályázat kiírása 
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szükséges. A határozat a pályázati kiírásra vonatkozó valamennyi előírást 
tartalmazza. 
Az előterjesztést az OKSB határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

248/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
tartalommal nyilvános pályázatot hirdet a Telepi Óvoda 
intézményvezetői munkakörének betöltésére:  

 
Óvodavezetői pályázat – felhívás 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

§ alapján pályázatot hirdet a 
TELEPI ÓVODA (OM: 032877 - Budakalász, Mályva utca 1.) 

óvodavezető (magasabb vezető)  
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 
2015. augusztus 1-tól  2020. július 31-ig szól.  
 
A munkavégzés helye: Pest megye - 2011 Budakalász, Mályva utca 1.  

 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői 
irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.  

 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései és a helyi rendeletek szabályozásai az irányadók.  

 
Pályázati feltételek: 
∗ Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség vagy 

szakképzettség,  
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∗ pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség, 

∗ óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat,  

∗ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
∗ magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
∗ nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,  
∗ óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg 
óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, 

∗ a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása, 
bemutatása.  

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
∗ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
∗ vezetői tapasztalat, 
∗ gyermekszerető személyiség, 
∗ kiváló kommunikációs készség, 
∗ kiemelkedő problémamegoldó és konfliktuskezelői képesség, 
∗ terhelhetőség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
∗ színes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,  
∗ a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  
∗ vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő rövid- és közép 

távú fejlesztési elképzeléssel,  
∗ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a véleményezésben és az 

elbírálásban résztvevők a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - 
kezeléséhez, továbbításhoz hozzájárul, 

∗ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés 
tartását kéri, 

∗ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdés szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn,  

∗ három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen 
előélet, foglalkozástól való eltiltás). 

  
A beosztás betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 
2015. augusztus 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villám 
Zsuzsanna köznevelési referens nyújt, a 06-26-343-363/108 mellék 
telefonszámon. 

 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak Budakalász Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér tér 1. ). Kérjük a 
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borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
…./2015., valamint a munkakör megnevezését: „Telepi Óvoda vezetői 
pályázat”.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a 
véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek megérkezését 
követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja 
azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
Oktatási és Kulturális Közlöny 2015/….. szám - 2015. január vége 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 15.    
Budakalász honlapja (www.budakalasz.hu/palyazatok) - 2015. január 
Budakalászi Hírmondó újság 2015. évi januári lapszáma  
 
Határidő: a KSZK internetes oldalon és az Oktatási, Kulturális 
Közlönyben való megjelentetés, felhívás elküldése a kiírásban foglaltak 
szerint  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
11. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola bővítése érdekében a 

Nemzeti Sportközponttal történő megállapodás megkötésére 
179/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Szentistvántelepi Iskola évek óta fennálló 
férőhelyhiányának csökkentése, és a jövő tanévben az első osztályosok 
fogadása érdekében elengedhetetlenül szükséges az iskola tantermekkel 
való bővítése. Mivel két osztály már 2013. szeptember hónapban 
konténertermekben kezdte a tanévet, az igazgatói iroda is egy konténerben 
került elhelyezésre, az iskola működése jövő tanévben így már nem 
megoldható. Ezt a tényt tudomásul véve és elfogadva a Kormány kiemelt 
beruházásaként 3 tanterem és egy csoportszoba kerül megépítésre 2015. 
nyarán, amelynek teljes költségét az állam biztosítja. A beruházás 
előkészítése érdekében szükséges a beruházás teljes lebonyolításával 
megbízott Nemzeti Sportközpontokkal az „Együttműködési megállapodás” 
megkötése. A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság valamint a 
Település és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan támogatta a 
határozat elfogadását. Az OKSB nem tárgyalta. 
 
Márton András: Maximálisan egyet tudok érteni a koncepcióval, azonban 
az a véleményem, hogy ez megint egy félmegoldás. A ciklusban el kellene 
oda jutni, hogy a város közoktatásának hosszú távú megoldása 
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kirajzolódjon. Mindenképpen olyan oktatási intézményben kellene 
elhelyezni a gyerekeket, ami hosszútávra megoldást jelent. Hiába bővítjük 
a tantermekkel, egyéb területen áldatlan állapotok uralkodnak az 
iskolákban. Az ott dolgozók munkájának köszönhető, hogy elfogadhatóvá 
teszik a gyermekek számára az ottlétet. 
 
Rogán László: Egy korábbi határozati javaslatba már bele van foglalva, 
hogy egy új iskola építése elengedhetetlen. A két iskolába több, mint 900 
gyermek jár. Az önkormányzat már megfogalmazta ilyen irányú 
célkitűzését. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

249/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében a Szentistvántelepi Általános Iskola (2011 
Budakalász, Martinovics u. 9., OM: 032408) 
férőhelyhiányának csökkentése érdekében az intézmény 
Martinovics utca felőli épület tetőterének 3 osztályteremmel és 
1 csoportszobával, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló 
helyiségekkel történő bővítéséhez, a tervezett beruházás  
2015/2016. tanév kezdetére történő megvalósulásához.  
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
feladatok elvégzése és szabályozása érdekében a határozat 
mellékletét képező „Együttműködési megállapodás”-t aláírja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett 
beruházásról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, 
mint az intézmény fenntartóját és működtetőjét tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  polgármester 

 
 
12. Javaslat szerződésmódosításra a Sportcsarnok bérlőjével    

166/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A Dunakanyar Létesítmény-üzemeletető Kft. az uszoda 
torzó bérletét kívánja törölni a bérleti szerződésből, mivel a tervezett 
hasznosítást nem tudja megvalósítani.  
Az előterjesztést a Pénzügyi Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Hantos István: Én csodálkozom a Pénzügyi Bizottságon, hogy ilyen 
simán elfogadják ezt a kérelmet. Ők azt vállalták, hogy három év alatt 180 
milliós fejlesztést hajtanak végre. 
Azt is vállalták, hogy az uszoda-torzóval kezdenek valamit. Ezért nyerték 
el a pályázatot. Nem fizet bérleti díjat erre a részre, nem hajtja végre a 
fejlesztést, köszöni szépen, jól van.  
Hányszor fogjuk a szerződést úgy módosítani, hogy ez neki jó legyen. 
 
Ercsényi Tiborné: Az eredeti koncepcióban valóban benne volt, de úgy 
emlékszem, hogy a szerződésben nem. Most úgy tűnik, hogy a budakalászi 
kézilabdacsapatoknál békesség lesz, és ők szeretnék bérelni ezt a területet. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Vállalt beruházást a bérlő, de a nagymértékű 
beruházást a Sportcsarnokkal kapcsolatban vállalta. Külön volt választva az 
uszoda-torzó. Arra is mutattak egy koncepciót, de külön kezeltük a két 
dolgot. A sportcsarnokra vonatkozó rész változatlanul maradna, ez a része 
– úgy néz ki, hogy találunk egy arra alkalmasabb bérlőt. 
 
Dr. Hantos István: Ő egyértelműen az uszodatorzóra vállalta a 180 milliós 
fejlesztést. Az építési engedély megszerzéséig fizet havi 20 eFt-os bérleti 
díjat, utána pedig 350 eFt-ot. Erről mi most lemondunk. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Pont fordítva látom. Egy évig megúszná a havi 20 
eFt-tal a bérleti díjat. Én azt gondolom, ha van egy másik lehetőség, ahol 
reálisan felmerül, hogy záros időn belül komoly beruházás megvalósul, a 
havi 20 eFt-tól történő elesést kockáztassuk meg. Nem gondolom, hogy a 
jövő évben lesz olyan hónap, ahol a 350 eFt-ot megkapnánk. Ugyanakkor 
lehet, hogy lenne most valaki, aki komoly beruházást hajtana végre, és 
ezért lenne szükség a szerződés ilyen módon történő módosítására. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

250/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Sportcsarnok bérlője, a Dunakanyar 
Létesítményüzemeltető Kft. szerződésmódosítási igényét és 
azt jóváhagyja az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület módosítja a szerződést úgy, hogy annak 
1.3 pontját törli, az 1.4 pontját pedig úgy változtatja meg, hogy 
a továbbiakban a bérlet tárgya a szerződés 1.1 -1.2 pontjában 
leírt ingatlan. A szerződésből a Képviselő-testület törli a 4.1 
pontban meghatározott, az uszoda-torzóra vonatkozó 
beruházási kötelmet és az ahhoz fűződő jogkövetkezményeket 
is (szerződés 4.1 pont 10-16. sora). 
A szerződésből a Képviselő-testület törli továbbá az uszoda-
torzóra vonatkozó fizetési kötelezettségeket tartalmazó 5.1 
pontot, valamint az 5.3 pontot, és a 9.1 pont uszoda-torzót 
érintő rendelkezését. A Képviselő-testület a - szerződésből 
törölt elemekkel - módosuló szerződést a csatolt, megismert 
formában 2014. november 3-i hatállyal jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13. Javaslat Budakalász Berdó / Kálvária út - Galagonya utca - Sugár 

utca szabályozásával és egyéb Helyi Építési Szabályzatot, 
Szabályozási Tervet és Településszerkezeti Tervet érintő 
módosításokra 
177/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A 2014 januárjában hatályba lépett HÉSZ alkalmazása 
során felmerült konkrét esetek kapcsán egyes szabályozási elemek 
elsősorban szabályozási vonalak pontosítása szükséges. Az előterjesztés 4 
pontba szedve részletesen ismerteti a tervezett változtatások indokát. A 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Kaltner Károly: Ezen a területen nagyon eltérő útszélességek vannak. Ezt 
szeretnénk valami módon rendezni. A másik a Vasútsor, ahol ezzel a 
módosítással nyeles telket lehet kialakítani. 
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Dr. Hantos István: Nagyon jó lesz, ha ez rendezésre kerül. Javaslom, hogy 
a továbbiakban is ilyen rugalmasan kezelje a testület az utcarendezésekre 
vonatkozó kérelmeket.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

251/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a település Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló, módosított 26/2013.(XII.20.) sz. 
KT. rendelet (HÉSZ) és a 320/2013.(XII.20.) Kt. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Terv (TSzT) a Kálvária út – 
Galagonya utca – Sugár utca szabályozási szélességeinek 
felülvizsgálatát, és a településrendezési eljárás megindítását 
megelőzvén a közlekedéstervezésben részt vevő tervező, és az 
illetékes közlekedési hatóságok közötti egyeztetést az 
útszélességek kérdésében. Az egyeztetésekkel és 
módosításokkal kapcsolatos költségekre a pénzügyi fedezet 
biztosított.  
A Képviselő –Testület felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ 
módosítására irányuló feladatok elvégzésére, a szükséges 
szerződések aláírására a költségvetésbe biztosított keretösszeg 
erejéig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

252/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a település Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 26/2013.(XII.20.) sz. KT. rendelet 
(HÉSZ) felülvizsgálatát és módosítását a 2429, 2430, 29/2, 
29/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő, jelen határozat mellékletét 
képező, Vetület-Geo Kft. által készített 3M/2014/2. 
munkaszámú változási vázrajzhoz igazodóan a Kálvária utcát 
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(29/4) hrsz és 2430 hrsz-ú területet érintő szabályozási vonal 
tekintetében.  
A HÉSZ módosítással kapcsolatos költségekre a pénzügyi 
fedezet biztosított. A Képviselő –Testület felhatalmazza a 
Polgármestert a HÉSZ módosítására irányuló feladatok 
elvégzésére, a szükséges szerződések aláírására a 
költségvetésbe biztosított keretösszeg erejéig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

253/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a település Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 26/2013.(XII.20.) sz. KT. rendelet 
(HÉSZ) felülvizsgálatát és módosítását az Lke-O-2 övezetben 
nyeles telek kialakíthatósága érdekében. 
A HÉSZ módosítással kapcsolatos költségekre a pénzügyi 
fedezet biztosított. A Képviselő –Testület felhatalmazza a 
Polgármestert a HÉSZ módosítására irányuló feladatok 
elvégzésére, a szükséges szerződések aláírására a 
költségvetésbe biztosított keretösszeg erejéig. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

254/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a település Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 26/2013.(XII.20.) sz. KT. rendelet 
(HÉSZ) felülvizsgálatát és módosítását az Erdőhát utca 604/1 
hrsz-ot érintő szakaszán a 21m szabályozási szélességével 
kapcsolatban. A HÉSZ módosítással kapcsolatos költségekre a 
pénzügyi fedezet biztosított. A Képviselő –Testület 
felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ módosítására irányuló 
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feladatok elvégzésére, a szükséges szerződések aláírására a 
költségvetésbe biztosított keretösszeg erejéig. 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
14. Javaslat Budakalász Galamb és Csalogány utca villamos 

hálózatával kapcsolatos megállapodás megkötésére 
162/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László: Az ELMŰ Hálózati Kft. megkereste az Önkormányzatot, 
hogy a Budakalász Galamb u., 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat kötegelése 
ügyében megállapodást kössön közterületen elhelyezett közcélú villamos 
hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére. A Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

255/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Galamb u., 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat kötegelése 
ügyében a közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat 
nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozóan az ELMŰ 
Hálózati Kft.-vel megállapodást köt. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező megállapodást aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
15. Javaslat Budakalász Klisovác és Dolina utca villamos hálózatával 

kapcsolatos megállapodás megkötésére 
163/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az ELMŰ Hálózati Kft. megkereste az Önkormányzatot, 
hogy a Budakalász, Dolina u., Klisovác u., ingatlanok villamos energia 
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ellátása, 1kV-os földkábel és elosztószekrények létesítése ügyében 
megállapodást kössön közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat 
nyomvonalára és biztonsági övezetére. A Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

256/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dolina 
u., Klisovác u., ingatlanok villamos energia ellátása, 1kV-os 
földkábel és elosztószekrények létesítése ügyében az ELMŰ 
Hálózati Kft.-vel megállapodást köt. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező megállapodást aláírja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
16. Javaslat Budakalász névtelen utcájának elnevezésére és a 

Vörösbegy utca elnevezés törlésére 
178/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Szalonka utcában, az óvoda melletti zsákutca 
elnevezésére az érintett lakosság javaslatot tett. Kérelmükben a 
közterületnek a Szalonka köz nevet javasolták adni.  
Egy másik, már névvel rendelkező közterületnek (Fácán köz) tévedésből a 
Vörösbegy utca név is meghatározásra került, ez utóbbi azonban törlendő. 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati 
javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

257/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Budakalász 299/107 hrsz-ú kivett helyi 
közutat Szalonka köznek nevezi el.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
közterület új elnevezését az ingatlan nyilvántartáson 
vezettesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

258/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Budakalász Város Képviselő-testületének 
357/2012. (XII.20.) KT. határozatát módosítja azzal, hogy a 
442/30 hrsz-ú közterület Vörösbegy utca elnevezését törli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
17. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2014. évi 

beszámolójának elfogadására  
168/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány minden évben 
beszámol a működéséről, ennek tesz eleget most is. A Népjóléti Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést és a határozat elfogadását javasolta. 
 
Tolonics István, a Népjóléti Bizottság elnöke rövid kiegészítést tesz az 
írásos anyaghoz. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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259/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2014. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
18. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadására 
164/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A környezet védelmének szabályairól szóló törvény szerint 
az önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a 
környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  A városkörnyezet 
állapotáról a rendelkezésre álló adatok segítségével készült a tájékoztató.  
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a tájékoztatást 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Kaltner Károly: Szeretném megköszönni Fetter Beának ezt az átfogó 
beszámolót. A városnak nagy terhet jelent az átmenő forgalom. 
Mindenképpen megkeressük a Minisztériumot, hogy Önkormányzatunk 
elkötelezett az elkerülő út mielőbbi megépítése mellett, és nem szeretnénk, 
ha elhúzódna 2022-ig.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

260/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
környezetvédelmi beszámolót megtárgyalta, és elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
beszámolóról a helyben szokásos módon tájékoztassa 
Budakalász város lakosságát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 



 24 / 29 

 
19. Javaslat a 2014. szeptember, október hónapban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
174/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 

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

261/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
szeptember, október hónapban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
20. Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról 

169/2014.(XI.27.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Rendszeresen beszámolunk a Képviselő-testület nyílt 
ülésein hozott határozatok végrehajtásáról. Az OKSB kivételével minden 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

262/2014.(XI.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
szeptember 10-től 2014. november 10-ig terjedő időszak alatt 
nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Márton András: Időben egy kicsit vissza kell mennem, 2013. június 
végére, az egészségház átadására.  
Akkor a Kert utca lakói beadtak egy kérelmet, hogy a kivitelezés alatt 
megnövekedett forgalom miatt tönkrement utat javítsák ki. 
A Kert utca legelején a vízátvezető árok pereme annyira kitöredezett, hogy 
mindenképpen kezdeni kell vele valamit. Így nem lehet nekimenni a télnek.  
Mielőtt terelő útnak nevezték volna ki, a Domb utca elején volt egy tiltó 
tábla, hogy a Pomáz felől érkezők ne tudjanak arra kerülni. Az ott lakók azt 
kérik, hogy kerüljön vissza a tábla, és amennyiben lehetőség van rá, rendőri 
ellenőrzés is legyen. 
Szentistvántelepi HÉV állomásnál eltűnt a cső. Azt pótolni kellene.  
 
Rogán László: A csőcsonk kérdését megnézzük. 
A táblát ki tudjuk tenni, lehet kérni a Greznár urat, hogy ellenőrizzék, de 
sajnos nagyon sok helyen kérik, hogy zárjuk le az utat. 
A vízelvezetőt meg fogjuk nézni. 
 
Dr. Hantos István: Tegnap megkerestek, hogy érdeklődnének, hogy 
hogyan állt fel az új testület. A honlapon frissíteni kellene. 
A honlapon csak a meghívó szerepel, és SZMSZ-ünk szerint a nyilvános 
ülések anyagainak is ott kellene lennie. Kérem. hogy kerüljenek ki oda 
ezek az anyagok. Egyébként is jó lenne a honlapot átalakítani, frissíteni, 
jobban karbantartani.  
Csatorna – mi van a Gerinc utca – Berdó csatornázásával? 
 
Rogán László: A honlapon történő megjelenést meg fogjuk kérdezni 
informatikusunktól. A csatornával kapcsolatban 17-én nyílik a feltöltő 
terület, ahová be lehet adni. 
 
Hegyvári János: A pályázati referens kolléganővel jártunk a pályázat 
készítőnél. Arról tájékoztattak bennünket, hogy a 2014-es költségvetésben 
nincs meg a fedezet, ugyanakkor a beadott pályázatokat 10 napon belül el 
kell bírálniuk. Tehát ha mi most beadjuk a pályázatot, akkor 10 napon belül 
elutasítják. Eredményesen 2015. januártól tudunk pályázni.  
 
Dr. Hantos István: Ez nem fogja megnyugtatni az ott lakókat. 
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A másik a Gerinc utca állapota. Ott nagyon örülnek, hogy a Budai úton 
nagyon szép járda épül, de a fönti utcák katasztrofális állapotban vannak. 
Valami sürgős javítást kérnénk. 
Most azzal, hogy a Kormány eltolta az M0-al kapcsolatos terveit, még 
inkább esedékessé vált, hogy a kompenzációt megszerezzük. Jó lenne, ha 
megtennénk a szükséges lépéseket, hogy ezt megkapjuk. Javaslom, hogy a 
testület markánsabb álláspontot vegyen föl.  
Omszk park szélén lévő körforgalom azzal, hogy lefestették a belső sávot, 
még rosszabb lett. Tudom, hogy nem tudunk változtatni rajta, de nyomást 
gyakorolhatunk arra, aki ezt kitalálta.  
A parkkal kapcsolatban még annyit kérnék, hogy arról a bizonyos 
lekerítésről, építésről készüljön egy összefoglaló és kerüljön ki a honlapra.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Az önkormányzat magánszemélyek közötti 
szerződést nem tud prezentálni. A tulajdonlap kikérését is meg kell 
indokolni.  
 
Dr. Hantos István: Történt ott átminősítés, a védőtávolságot 
lecsökkentették. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Akinek ebben az ügyben kételye támadt, vagy nem 
hiszi el, amit mondtam, meg van a lehetősége, hogy utána nézzen.  
Képviselő úrnak is meg van erre a lehetősége. Javaslom, hogy a 
Képviselőtestület hatalmazza fel Hantos képviselő urat, hogy ebben az 
ügyben teljes felhatalmazással eljárjon. 
Ennek a hátterét a lakossági fórumon teljes mértékben megvilágítottam. 
Akinek ez nem elég, dolgozzon maga. Gyűjtse össze, járjon utána. Ne a 
hivatali dolgozókat foglalkoztassa. 
 
Dr. Hantos István: Én azt kértem, hogy ennek az ügynek a folyamata az 
első mozzanatától az utolsóig kerüljön ki a honlapra.  
 
Rogán László: Ezt a kérdést lezárhatnánk.  
 
Dr. Krepárt Tamás: Ne adjanak úgy munkát nekünk, hogy nincs 
keresnivalónk.  
 
Dr. Hantos István: Ki fogom kérni ezeket az iratokat, és el fogom 
készíteni az összefoglalót. 
Utolsó: költségvetési javaslat módosításakor került elénk, ami bizonyos 
pénzösszegeket tartalmazott a Jegyző Asszony távozásával kapcsolatban. 
Én szeretnék egy mondatot hallani arról, hogy mi van a közös megegyezés 
hátterében? 
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Rogán László: Közös megegyezéssel válunk el egymástól. Ennél többet 
nem kívánok erről beszélni. 
A feltöltéseket megnézzük. 
A honlap rendezése folyamatban van. 
A kompenzációra vonatkozó levél elment. 
Körforgalommal kapcsolatban írtunk a Közútkezelőnek. 
 
Tolonics István: A Budai úti járdával kapcsolatban nagyon sok pozitív 
visszajelzést kapok. Azt is kérdezték, hogy a kúttal mi lesz?  
Kishíd az Ady Endre út sarkán – jó lenne rá egy korlátot szerelni. 
Közútkezelővel már leveleztünk, hogy ugyan ide égetően fontos lenne egy 
gyalogátkelőhely.  
Köszönetnyilvánítás – Fetter Beának, Szávai Karcsinak és csapatának a 
faültetésért. 
 
Rogán László: A közmeghallgatáson is elmondtam, hogy nagyon nehéz 
úgy fejleszteni, hogy mindenki megelégedett legyen. Igyekszünk a hirtelen 
felmerült gondokat is orvosolni.  
 
Balogh Csaba: A Magyar Kormány benyújtotta október 31-ig a 
költségvetési terveket, annak elfogadása után 60 nappal nekünk is meg kell 
alkotni. Meddig kell a Képviselőnek az írásos javaslatait megtenni? Mert 
tavaly, amikor én beadtam, azt mondták, hogy már késő. 
 
Rogán László: Amikor a testület megtudja, hogy mikor fogadja el a 
Parlament a költségvetést, akkor minden képviselőt, intézményvezetőt 
írásban értesítünk a határidőről.  
 
Balogh Csaba: Hogy juthatnak a lakosok tüzifához? 
 
Rogán László: Ha a rendeletünk nem tartalmazza, hogy a fa természetben 
lévő kiosztása milyen keretből történik, akkor azután adózni kell. 
Kolléganőim most néznek utána, hogy ezt milyen formában tudjuk 
megoldani.  
 
Balogh Csaba: A Béke sétányon megnyesték a fákat, bokrokat, így már jól 
láthatók a táblák, de a lakók kérik, hogy a Béke sétányom található táblákat 
tegyék át a másik oldalra. 
 
Rogán László: Ha újra megnőnek a fák, majd megnyírjuk, és akkor is 
láthatók lesznek.  
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Balogh Csaba: A gyár területén újból elkezdődött a füst-szennyezés. Ha 
nem kaptak ilyen tevékenységre engedélyt, hogyan égethetnek? 
Szeretném, ha történik a körzetemben valami, akkor a hivataltól 
információt kapnék. Nem jó, hogy úgy történnek dolgok, hogy nem tudok 
róla.  
 
Rogán László: Azt ne várja tőlem senki, hogy ha bármilyen munkát 
végzünk a városban, arról a körzet képviselőjét értesítsük.  
 
Kaltner Károly: Körforgalomról – a közút szóvivője azt mondta, hogy ez 
nincs befejezve, keresik a megoldást.  
A felújítások arányáról – a 3. körzetben is nagyon sok minden történik. 
Lehet, hogy nem annyira látványos, mint egy Budai úti járdaépítés, de azért 
igyekszünk a város minden területén kisebb-nagyobb fejlesztéseket 
végrehajtani.  
Homlokzat-felújításra értékelhető pályázat idén nem érkezett. Én ezúton is 
kérem a város lakóit, hogy tájékozódjanak a pályázati lehetőségről, hogy 
jövőre legyen elbírálható, támogatható pályázat. 
A városban szinte mindenhonnan lekerültek a választási plakátok. Hantos 
képviselőtársamnak egy fönnmaradt. István, kérlek, szedd le te is.  
 
Dr. Hantos István: Elnézést, nem vettem észre, le fogom szedni. Kérlek 
benneteket, ha bárhol láttok fennmaradt plakátot, szóljatok. 
 
Pál Béla: Visszatérve az Omszk-parkhoz. Ha jól értelmeztem a HÉSZ-t, 
akkor 30-40 méternek kell lennie a védőtávolságnak. Ezt valaki 
leellenőrizte-e?  
 
Krepárt: A HÉSZ térképén látható, hogy hol van a védősáv.  
 
Pál Béla: Erről valaki meggyőződött, hogy a kerítés oda van-e letéve, 
ahová le lehet tenni? 
 
Hegyvári János: A HÉSZ-ben jelölt védősávok nem azt jelentik, hogy az 
egyben telekhatár is. Azok bizonyos tevékenységeket korlátoznak. Ez nem 
jelenti azt, hogy a védősáv az önkormányzaté. Védősáv lehet magánterület 
is. A tulajdonjog és a védősávon belül folytatható tevékenység két külön 
dolog.  
 
Pál Béla: Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy érdemes lenne 
leellenőrizni, hogy a telekhatárok úgy vannak-e, ahogy lehetnek. 
Másik: A közmeghallgatáson is kaptunk jelzést a kerékpárút tisztítására. 
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Lakossági megkeresést kaptam, hogy a Metrónál lévő körforgalom után 
van egy Budakalász vége tábla, és utána újra van. Ennek mi az oka? 
 
Hegyvári János: A Kresz szerint kétféle tábla van, a belterületi tábla és a 
közigazgatási határ tábla. Budakalász belterületének a Metró után vége van, 
és újra kezdődik a Dunaparton. A Magyar Közút azért szedi le az olyan 
táblákat, ami a kresz szerint nem stimmel, mert a körforgalom után még 50 
méter a közútkezelőé.  
 
Márton András: Én úgy tudom, hogy az KRESZ TÁBLA, és addig 50 
km-el, utána pedig 90-el lehet közlekedni.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a 
nyilvános ülést berekesztette. 
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