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Javasolt napirend: 
 
1. A képviselő-testület által megválasztott külső bizottsági tag pót-

eskütétele 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről 

szóló rendelet megalkotására 
187/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet 

megalkotására 
195/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet elfogadására 

191/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi 

érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
196/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a 2014. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

elfogadására 
192/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 

188/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat a belső ellenőr megbízásának meghosszabbítására és a 2015. 

évi belső ellenőrzési terv elfogadására  
189/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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9. Javaslat Budakalász teljes közigazgatási területére kiterjedő Helyi 

Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv 
készítésére, jogi harmonizációjára 
193/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, 
 Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
10. Javaslat Budakalász településképének védelme érdekében építészeti 

útmutató készítésére 
185/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, 
 Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
11. Javaslat a 4112 hrsz-ú út HÉSZ szerinti kialakítására  

199/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, 
 Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
12. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 03.-i ülésén hozott 
döntéseiről  
Javaslat Felcsút Község Önkormányzata csatlakozásának elfogadásáról 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 
184/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

13. Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadására 
198/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
14. Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás 2014. november 18-án elfogadott 
határozatainak jóváhagyására 
194/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
15. Javaslat a Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatására 

197/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
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Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
16. Javaslat a Luppa-Egyesülettel új megállapodás megkötésére 

186/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
17. Javaslat a 2014. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről 

szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
190/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az év utolsó rendes 
ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. 
Javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását. Kroó József jelezte, 
hogy késik, ezért az eskütételre akkor kerül sor, amikor megérkezik. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal a javasolt napirendet elfogadta. 
 
Polgármesteri beszámoló: 
- Minden szombaton a Trianon szobornál adventi gyertyagyújtás történik. 

Az utolsó most szombaton lesz. 
- December 3-án a tankerület igazgatója járt nálunk a Szentistvántelepi 

Iskola bővítése ügyében 
- December 5-én megtartottuk az idősek karácsonyát 
- December 13-án tartottuk meg a mindenki karácsonyát, közel 200 

gyermek részvételével 
- Nyugdíjasok részére szánt csomagok kiosztásra kerültek az elmúlt 

hetekben.  
- Folytatódnak az út és járdaépítések. Az ünnepekre minden utca 

járhatóvá válik.  
- Felkészültünk a téli síkosság-mentesítésre. 
- Szentistvántelepi iskola bővítése ügyében aláírták a tervezői szerződést. 

 
A beszámoló ideje alatt Balogh Csaba és Máté István megérkezett. 

A jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
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1. Javaslat az államháztartáson kívüli források átadásáról és 
átvételéről szóló rendelet megalkotására 
187/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
előírásainak megfelelően a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia az 
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről. A 
rendelettervezet tartalmazza az eljárási rendet, a döntési hatáskörök 
szabályait, valamint a kötelezően használandó szerződés- és 
nyilatkozatmintákat. Az előterjesztést megtárgyalta és támogatta a 
Pénzügyi Bizottság. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

19/2014.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja az államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásokról szóló 19/2014.(XII.19.) önkormányzati 
rendeletét. 

 
 
2. Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet 

megalkotására 
195/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Településünkön mind a környezet- mind a 
természetvédelmi szabályozás felülvizsgálatra szorult. Felmérésekre, 
meglévő adatokra, hatályos rendeletekre alapozva készült el a 
rendelettervezet, melyet hosszas előkészítő munka előzött meg. Alapvetően 
két részből áll. Egyrészt a helyi természetvédelem szabályait, másrészt 
pedig a környezetvédelmi szabályokat tárgyalja. Rendelet szerves része a 
mellékletben található Természetvédelmi kezelési terv és az Egyedi tájérték 
kataszter. 
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási valamint 
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Az előterjesztéshez a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és a Bizottság is 
módosító indítványokat tett, melyet befogadok. 
 
Kaltner Károly: Sok dolgot ésszerűsítettünk, egyszerűsítettünk. Januárban 
a médiában is közzétesszük. 
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Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

20/2014.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a Budakalász Város helyi környezet és természet 
védelméről szóló 20/2014.(XII.19.) önkormányzati rendeletét. 

 
 
3. Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet elfogadására 

191/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A szervezeti-működési szabályzat teljes átdolgozásra kerül. 
A bizottságoknak sokkal több feladatot, hatáskört kívánunk adni az 
eddigieknél. A tiszteletdíjakat 2012-ben csökkentettük, most az alapdíjat 
visszaállítjuk a 2010-es szintre, és minimális emelést javaslunk.  
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Pál Béla: A hétfői bizottsági ülésen is elmondtam, hogy amikor bizonyos 
hitelei vannak az önkormányzatnak, akkor érdemes egy kicsit 
elgondolkodni azon, hogy a saját díjainkat emeljük. 
 
Rogán László: Jelen pillanatban hitelünk nincs. A későbbiekben 
tárgyalandó hitel az egy lehívható hitelkeret, melyet évek óta 
meghatározunk, de még nem volt szükség a felvételére. 
Véleményem szerint ilyen mértékű módosítás vállalható. Az elmúlt 9 
évben nem történt emelés.  
 
Ezt követően Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
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21/2014.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a képviselői tiszteletdíjról szóló 21/2014.(XII.19.) 
sz. rendeletét. 

 
 
4. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi 

érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
196/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László: A helyi adókat szabályozó törvény ad lehetőséget az adó 
kivetéssel, kezeléssel és behajtással foglalkozó köztisztviselők anyagi 
érdekeltségének szabályozására a hatékonyabb adó beszedési tevékenység 
megvalósítása érdekében. Önkormányzatunknál 2012-ig hatályban volt egy 
ilyen rendelet. Az új rendelet aktualitását az adta, hogy 2014-ben a helyi 
adó beszedési tevékenység számos eleme szigorításra került, a 
nyilvántartások megújításával folyamatos. Az Adó Csoport munkatársainak 
megfeszített teljesítményével az eredeti tervekhez képest, az előzetes 
adatok alapján közel 80 millió Ft többlet adóbevétel került beszedésre, 
elsősorban az iparűzési adó hatékonyabb behajtásának eredményeképpen. 
Azonban folyamatosan kerülnek bevonásra a kommunális adóba is a 
fizetésre kötelezettek, amelynek eredménye 2015-től lesz érzékelhető. A 
további hatékony adó beszedési tevékenység fenntartása végett célszerű a 
juttatások átlátható szabályozása. 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta.  
 
Major Ede: Én úgy gondolom, hogy ez egy támogatható előterjesztés. A 
városnak is szüksége van ezen bevételekre.  
Ezt követően Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

22/2014.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotja Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők 
anyagi érdekeltségéről szóló 22/2014.(XII.19.) önkormányzati 
rendeletét. 
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5. Javaslat a 2014. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendelet elfogadására 
192/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az elmúlt év végén is hozott a képviselő-testület hasonló 
döntést. Az ünnepnapok és a központilag átszervezett munkanapok 
lehetővé teszik, hogy néhány napra a testület elrendeljen igazgatási 
szünetet. December 22. hétfőtől január 2. péntekig. Az ügyfélfogadási 
időben általános ügyelet lesz, ezen kívül az anyakönyvvezető temetési 
engedély kiadása ügyben tart ügyeletet, illetve a pénzügyi osztályon a 
szükséges utalásokat teljesítik. 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

23/2014.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló 23/2014.(XII.19.) sz. rendeletét. 

 
 
6. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 

188/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: Az önkormányzatnak a számlavezető bankjánál fennálló 
folyószámla hitele 2014. december 31-én lejár, ezért dönteni kell a 
következő évi meghosszabbításról. Ez a hitelkeret 2 millió forint erejéig 
nyújt biztonsági tartalékot önkormányzatunknak, ezért javaslom a 
határozati javaslatot elfogadásra. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

263/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 
évben 2.000.000,- Ft – azaz kettőmillió forint – összegű, éven 
belüli folyószámla hitelkeretet kíván igénybe venni a 



 9 / 23 

számlavezető pénzintézeténél, a Raiffeisen Bank Zrt-nél. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
folyószámla hitelkeret szerződés aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására 2015. január 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
7. Javaslat a belső ellenőr megbízásának meghosszabbítására és a 

2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására  
189/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az előterjesztés két részből áll. Az első részben az 
önkormányzatnál belső ellenőri feladatokat ellátó HOM-Audit Kft 
megbízásának további két évvel történő meghosszabbítására teszek 
javaslatot. A második rész a következő évre összeállított belső ellenőrzési 
terv elfogadására vonatkozik, melyről a Képviselő-testületnek minden év 
december 31-ig kell döntenie. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság és azt elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

264/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Önkormányzat 2015-2016. évi belső ellenőrzési feladatainak 
ellátására a H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és 
Pénzügyi Tanácsadó Kft–t (1028 Budapest, Attila u. 14., 
képviseli: Hegedűs Miklós ügyvezető igazgató) bízza meg a 
2014. december 9-én kelt kötelező érvényű ajánlata szerinti évi 
540.000,-Ft+27 % Áfa, azaz bruttó 686.000,-Ft vállalási díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a belső 
ellenőrzésre vonatkozó szerződést megkösse.  
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Jegyző 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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265/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 
évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:  Polgármester 

 
 
8. Javaslat Budakalász teljes közigazgatási területére kiterjedő Helyi 

Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv 
készítésére, jogi harmonizációjára 
193/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő testület elfogadta a Város Településszerkezeti 
Tervét, a Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét 2013-ban azzal 
a jogszabályi feltétellel, mint agglomerációs település, hogy a rendezési 
terv jogi harmonizálását az új jogszabályokkal legkésőbb 2015. december 
31-ig elfogadja. A fenti szabályozások készítéséhez, jogi harmonizálásához 
minimálisan egy év szükséges, ezért időszerű dönteni a településrendezési 
eljárás elindításáról. 
Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság és azt elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

266/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
település Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási 
Tervéről (SZT) szóló, 26/2013.(XII.20.) sz. KT. rendelet és a 
320/2013.(XII.20.) Kt. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv (TSzT) új OTÉK szerinti elkészítése 
fedezetének, mintegy 5,3 millió forint biztosítására az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 13. melléklet 
20. (Klenity tervdokumentáció) sorában szereplő 1.500.000.- 
Ft-ot átcsoportosítja a 13. melléklet 13. (HÉSZ áthúzódó és 
felülvizsgálat) sorára.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
költségvetés következő módosítása során az átcsoportosítást 
vezesse át a rendeleten. 
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Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

267/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete –
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve – kezdeményezi 
Budakalász területére a település rendezési eszközök jogi 
harmonizációját, a település Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló, 26/2013.(XII.20.) sz. KT. 
rendelet és a 320/2013.(XII.20.) Kt. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv (TSzT) új OTÉK szerinti 
elkészítését. Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendelete biztosítja.  
A Képviselő –testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést kösse meg, illetve 
az eljárás során szükséges dokumentumokat írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
9. Javaslat Budakalász településképének védelme érdekében építészeti 

útmutató készítésére 
185/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László: 2014-ben a testület nem részesítette támogatásban az 
értékvédelmi pályázatra benyújtott terveket. A pályázatra elkülönített 
pénzügyi keret így megmaradt, amelynek más célú felhasználásáról a 
testület dönt. Javasoljuk a megmaradt pályázati pénzt továbbra is a 
településképi értékvédelmi célokra felhasználni, mégpedig egy Budakalászi 
építészeti útmutató, segédlet elkészítésére. Az útmutató elkészítésének célja 
az építtetőknek, tervezőknek útmutatást adni a megépült, illetve még terv 
alatt lévő településképileg példaértékkel bíró új épületek, átalakítások 
bemutatásán keresztül arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű épületek azok 
amelyek Budakalász településképét pozitív irányban alakítják.  
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
és azt elfogadásra javasolta 
 
Major Ede: A Pénzügyi Bizottsági ülésen ezt alaposan megtárgyaltuk. 
Bízunk benne, hogy a lakosok használni fogják, élnek a lehetőséggel. 
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Kaltner Károly: Kértem, hogy a kiadvány-tervezet kerüljön a bizottság 
elé.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

268/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklet 23. sorában szereplő 
Védett épületek homlokzat felújítási pályázatára biztosított 
keretből 700 E Ft-ot átcsoportosít a 8. melléklet 20 sorában 
szerepelő Önkormányzat dologi kiadásai közé az építészeti 
útmutató elkészítésének fedezetére. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő 
módosítása során az átcsoportosítást vezesse át a rendelet 
tervezeten. 
 
Határidő:  a költségvetés 5.sz.módosítása 
Felelős: polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

269/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
település építészeti örökségének helyi védelméről szóló 
15/2005. (VII.18.) sz. rendelet 23.§ (4) pontjában 
megfogalmazottak alapján kezdeményezi a Budakalászi 
építészeti útmutató elkészítését, amelynek elkészítésére az 
önkormányzat 2014. évi dologi kiadásai nyújtanak fedezetet.  
A Képviselő-Testület felhatalmazza a Polgármestert az 
útmutató elkészítésére ajánlatot adók közül a legkedvezőbbel a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
10. Javaslat a 4112 hrsz-ú út HÉSZ szerinti kialakítására  
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199/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László: A Budakalász, Omszk park 4113/6 hrsz.-ú ingatlan 
építtetője hozzájárulást és felhatalmazást kér a testülettől arra, hogy a 4112 
hrsz.-ú utat a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelelően saját 
költségén kialakíthassa, illetve a 1861/20 hrsz-ú utat a park területéhez 
csatoltathassa. A beadványban vállalta, hogy a kialakítással kapcsolatos 
hatósági eljárás eredményes lezárultát követően a 4112 hrsz.-ú utat szilárd 
burkolattal látja el, valamint az Önkormányzat által megjelölt helyre –az 
illetéktelenek parkba való bejutását megakadályozandó – a Duna-partihoz 
hasonló sorompót és szükség szerint egyéb fizikai akadályt telepít, mellyel 
kapcsolatosan mindennemű engedély, hozzájárulás beszerzését is vállalta, 
szintén saját költségén. 
Az eljárás eredményeképpen az Omszk park területe 607 m2-rel növekedne, 
a park Észak-nyugati sarka pedig a HÉSZ előírásainak megfelelően 
alakulna ki. 
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
és azt elfogadásra javasolta 
 
Pál Béla: Ez egy elég régóta húzódó probléma. Miután zsákutcába 
kerültünk, a saját HÉSZ-ünk útnak nyilvánította azt az utat, arra kell 
koncentrálnunk, hogy a HÉSZ 69 §-ába előírt minimum 30 méteres 
védősávot ellenőrizzük. Azt kellene tisztázni, hogy a kerítés építménynek 
számít-e vagy sem.  
 

Tolonics István elhagyta az üléstermet. 
A jelenlévő képviselők száma 10 fő. 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

270/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Netrax Kft. (2013. Pomáz, József Attila u. 
17., ügyvezető Mozolai Lajos) a határozat mellékletét képező 
vázrajzok szerint a 4112 hrsz.-ú út nyomvonalát Budakalász 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XII.20.) 
Önk. rendeletnek megfelelően kialakítsa (I. ütem), az 1861/20 
hrsz-ú ingatlant az Omszk park területéhez csatolja (II. ütem), 
a földhivatali eljárás lezárultát követően pedig a 4112 hrsz.-ú 
utat saját költségén szilárd burkolattal lássa el, illetve az 
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Önkormányzattal egyeztetett helyre sorompót, illetve egyéb 
fizikai akadályt telepítsen. Az útépítéssel, a sorompó, illetve a 
fizikai akadályok elhelyezéssel kapcsolatos engedélyek, 
hozzájárulások beszerzése szintén a Netrax kft. feladata. 
A telekalakítással kapcsolatos dokumentáció elkészítésének, a 
földhivatali eljárás(ok) lefolytatásának, illetve az ezekkel 
kapcsolatos ingatlan nyilvántartási átvezetések költségeit 
szintén a Netrax kft. állja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
telekalakítással kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
11. Tájékoztató a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 03.-i ülésén hozott 
döntéseiről  
Javaslat Felcsút Község Önkormányzata csatlakozásának 
elfogadásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz 
184/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László: A Társulás rendszerfejlesztését célzó projektjének keretén 
belül a lerakó bővítése, hulladékudvarok, mechanikai előkezelő, 
utóválogató, komposztáló, átrakóállomás fog megvalósulni, és házi 
komposztáló edények kerülnek kiosztásra. A Társulás pályázatának 
megvalósítása a 2013. december 5-én megkötött kivitelezési szerződés 
alapján megkezdődött. A projekt új fizikai befejezési határidejének 2015. 
október 31. került megjelölésre. A törökbálinti komposztáló és 
hulladékudvar elmaradása miatt, a létesítményeket új helyszínen szükséges 
megvalósítani. A komposztáló Tatabánya, Dubnik-völgyben, a 
hulladékudvar pedig Tarjánban épülne meg. A pályázat megvalósítása 
kapcsán adott tájékoztatót elfogadásra terjesztem elő. 
 

Tolonics István visszajött az ülésterembe.  
A jelenlévő képviselők száma: 11 fő. 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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271/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című 
pályázatának megvalósítása kapcsán adott tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László: Felcsút Község Önkormányzata jelezte, hogy szeretne 
csatlakozni a Társuláshoz. A csatlakozásról legalább hat hónappal a 
csatlakozást megelőzően, minősített többséggel kell döntenie az egyes 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek. Az előterjesztést a 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

272/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekezdése, 89. § (1)-(2) 
bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
vonatkozó rendelkezései alapján - minősített többséggel hozott 
határozatával - hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község 
Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét követően 
és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása 
birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
12. Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadására 

198/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: A 2015. évi testületi ülések tervezett időpontjait és főbb 
napirendi javaslatait tartalmazza az előterjesztés. A bizottságok 
megtárgyalták. A Településfejlesztési Bizottság ülésén Hantos képviselő 
módosító indítványt tett, 2 közmeghallgatást javasolt felvenni a 
munkatervbe. A Bizottság a módosító javaslatot nem fogadta el. Először a 
módosítóról szavazunk. 
 
Dr. Hantos István: Valóban ezt kértem. Azt gondolom, hogy a testületnek 
kötelessége a lehető legtöbbször kiállni a város közössége elé, és ha ő akar 
valamit mondani, azt kötelessége meghallgatni. 
Tény, hogy vannak visszás események, ezzel együtt nem szelektálhatunk. 
A másik, hogy a közmeghallgatásnak nem az a dolga, hogy minket 
meghallgassanak, hanem az, hogy mi hallgassuk meg a város lakosságát. 
 
Major Ede: Véleményem szerint az idáig bevett gyakorlat jól működött, 
nem javaslom a 2 közmeghallgatást. 
 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy 2015-ben 2 közmeghallgatást 
tartson a Képviselő-testület, szavazzon. 
 

273/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen, 6 
nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az évi 2 
közmeghallgatásra vonatkozó javaslatot   e l v e t e t t e. 
 

Rogán László: Az előterjesztés szerinti határozati javaslatról szavazzunk. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2014. (XII.18.) normatív határozata a Képviselő-testület 
2015. éves munkatervéről 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-

testület 2015. évi Munkatervét a határozat melléklete szerint. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
13. Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás 2014. november 18-án elfogadott 
határozatainak jóváhagyására 
194/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
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Rogán László: Az önkormányzati választásokat követően a Társulás ülést 
tartott, elnököt, elnökhelyettest választott, a költségvetést, és a Társulási 
megállapodást módosította. 
Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

275/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás 23/2014.(XI.18.) sz. társulási 
tanácsi határozata alapján a társulás elnökének Verseghi-Nagy 
Miklós Szentendre polgármesterének, és elnökhelyettesének 
Rogán László Budakalász polgármesterének határozott időre - 
2014. november 18. napjától a soron következő önkormányzati 
választásig - történő megválasztását jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

276/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének a 
24/2014.(XI.18.) sz. határozattal történő módosítását – a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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277/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás 25/2014.(XI.18.) sz. társulási 
tanácsi határozatával módosított „Társulási megállapodás”-t a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

14. Javaslat a Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatására 
197/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: Az alapítvány elnöke kérte, hogy a Zeneiskola adventi 
koncertjét a testület a zongora szállításának és hangolásának költségeivel 
támogassa. Utófinanszírozással valósulhat meg a támogatás, mivel az 
ünnepség már lezajlott. 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

278/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 
kulturális életében már hagyománynak számító Zeneiskolai 
Adventi koncert megvalósítását 36.000 Ft összeggel 
támogatja, a Zeneiskola alapítványának, a Kalász Művészeti, 
Nevelési Alapítványnak 2014. december 9-én kelt kérelemben 
foglaltak szerint. A támogatás a rendezvény közeli időpontját 
figyelembe véve utófinanszírozással valósul meg, amely a 
zeneiskolai zongora szállításának és hangolásának költségét 
foglalja magában.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert megállapodás 
aláírására és azt követően a támogatás folyósítására. A 
támogatás biztosítása a Polgármester 2014. évi saját 
rendelkezési kerete terhére valósul meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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15. Javaslat a Luppa-Egyesülettel új megállapodás megkötésére 

186/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
 

Rogán László: A 2015. január 1-jétől hatályos helyi adó rendelet a Luppa 
Egyesület részére lehetővé teszi a Szigetről befolyó kommunális és 
építményadó teljes összegének átadását. Ennek a kb. 2 millió Ft-nak a 
felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól rendelkezik az új 
megállapodás, amely a korábbi megállapodást is hatályon kívül helyezi. 
Dr. Hantos István: Régebben 70 %-ot kapott vissza, és kapott támogatást. 
Most megkapja a 100 %-ot, és úgy tűnik, hogy teljes mértékben önállóan 
látják el magukat. Ezzel a város összességének működtetéséhez nem 
járulnak hozzá. 
Konkrét javaslatom, hogy 80 %-ot adjunk át, és a maradék 20 %-kal 
járuljanak hozzá a város egyéb fenntartási költségeihez. 
 
Major Ede: Én úgy gondolom, hogy a Luppa szigetet nem szabad 
kihagyni a város életéből, ők is hozzánk tartoznak. Ilyen tekintetben 
támogatandónak tartom a javaslatot. 
 
Kaltner Károly: Lehet, hogy így jobban járunk. Az átadott adó 
felhasználásáról el kell számolniuk. Javaslom, hogy fogadjuk el, és egy év 
múlva nézzük meg, hogy hogy állunk. 
 
Dr. Hantos István: A Luppa amúgy is kiesik a városból, ezzel még inkább 
kitszakítjuk a település életéből. Ezen az alapon több településrész is 
kérhetné ezt az önkormányzattól. 
 
Máté István: Én védeni szeretném a Luppa szigetieket. Ők nem sokat 
kérnek tőlünk, mindent maguk megcsinálnak. Oda nem járunk füvet nyírni, 
havat kotorni, ugyanakkor egy komoly értéket tartanak rendben, vigyáznak 
rá. 
 
Márton András: Egyetértek Hantos képviselőtársam javaslatával, hogy 
valamilyen minimális összeget ők is tegyenek hozzá a közöshöz. 
Elhangzott, hogy így járunk jobban. Mi lesz akkor, ha mégsem tudnak 
kijönni ebből az összegből, és semmilyen jogalapunk nem lesz támogatást 
adni. 
 
Ercsényi Tiborné: A Luppa szigeten megemeljük a kommunális adó 
mértékét. Ezt ők maguk kérték pontosan azért, hogy a szigettel kapcsolatos 
feladatukat el tudják látni.  
 
Rogán László: Aki elfogadja Hantos István képviselő úr javaslatát, kérem, 
szavazzon. 
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279/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen, 6 
nem 2 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot 
elvetette: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Luppa szigetnek a kommunális adó 80 %-át 
adja át, a fennmaradó 20 %-ot a város kiadásaira használja fel.  
 

Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

280/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület a Luppa-
Egyesülettel – a határozat mellékletét képező – megállapodást 
köt 2015. január 1. napjától.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az új 
megállapodás aláírására, mellyel egyidejűleg az 
Önkormányzat és az Luppa-Egyesület között 1997. 06. 30-án 
kötött megállapodás hatályát veszti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
16. Javaslat a 2014. november hónapban áttekintett pályázati 

lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására 
190/2014.(XII.18.) 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 Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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281/2014.(XII.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
17. A képviselő-testület által megválasztott külső bizottsági tag pót-

eskütétele 
 
Rogán László: Kroó József bizottsági tag eskütétele következik. 
 
Kroó József külsős bizottsági tag leteszi az esküt. 
 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Márton András: Az előző testületi ülésen néhány problémát felvetettem a 
Kert utcával és Szentistvántelepi HÉV megálló zebrával kapcsolatban. 
Érdemi választ nem kaptam, és semmi előrelépés nem történt. 
A 2014. október 12-e után egy új képviselőtestület állt fel, új 
bizottságokkal. A továbbiakban próbáljuk meg egyeztetni a rendes 
bizottsági ülések időpontját. Van, akinek munkahelyi elfoglaltsága van, és 
a bizottsági ülés 13.30-as kezdés elég szerencsétlen. Valamilyen 
információcsere történjen, hogy mikor kezdődjenek a bizottsági ülések.  
 
Rogán László: Járvás úrtól megrendeltük a kivitelezést. A rozsdás, 
kivágott poler pótlása folyamatban van. Egy kis türelmet kérek.   
 
Dr. Papp Judit: Képviselő úr már jelezte nekem, az Elnök úrnak még nem 
tudtam mondani, de nyilván igyekszünk figyelembe venni a kérését. 
 
Tolonics István: Jókai utcai övárok – idén a BKV szivattyúzott. Én azon 
leszek, hogy a jövő évi költségvetésben ennek a talajvíznek az eltüntetésére 
megoldást találjunk. 
Minden kedves budakalászi lakótársamnak boldog karácsonyt kívánok. 
 
Rogán László: A Jókai utcai övárok – ott van egy beton-áteresz. Azt csak 
a BKV-val közösen tudjuk megoldani. Mi hiába teszünk be a 
költségvetésbe X-forintot, ha a BKV nem partner ebben.  
 



 22 / 23 

Dr. Hantos István: A múltkor tettem egy megjegyzést a napirendekkel 
kapcsolatban. Most kint volt. Egyetlen javaslatom van a jövőre 
vonatkozóan. Most külön van a meghívó és egészen más helyen az 
előterjesztések. Ezt lehetne egy helyre tenni. 
Berdóban az utak – ha kőjavítás van, akkor apró kövekkel történjen. 
Felsővár utca és Gerinc utca sarkán lévő telek. Nagyon megindult a 
növényzet pusztítása, a kerítésépítés meg megállt. Ebben sokkal 
körültekintőbben kellett volna eljárni. Azt gondolom, hogy a kerítést 
ideiglenesen vissza lehetne tenni, amíg a végleges kialakítás nem történik 
meg.  
Ha gyalogos út lesz, annak a meredeksége nagyon magas. Az ottlakók 
szeretnék a terveket látni, hogy esetleg hozzá tudjanak szólni. 
M0 fizetőssé tételéről volt szó. Van-e ezzel kapcsolatban bármiféle 
állásfoglalás? Ezzel kapcsolatban Budakalásznak mi az állásfoglalása? 
Szeretnék egy összejövetelt a médiapolitikánkkal kapcsolatban.  
Írtam egy cikket, ami nem jelent meg.  
Kaptam egy olyan választ, hogy a hírmondó egy döntésről tájékoztató 
újság. A többségi döntést közlő újság. 
Akkor ez a többség lapja? Akkor a kisebbség véleménye nem jelenhet meg 
a helyi lapban?  
Szerintem nyissunk egy független polémiát ebben az ügyben. 
 
Rogán László: Én nem szeretném, ha az újságban egy oda-vissza levelezés 
történne.  
Polémiát lehet erről nyitni.  
Ha egy egyesületnek, pártnak ilyen igénye van, lehet lapot alapítani. 
Én a jövőben sem szeretném, ha pártoskodás kerülne az újságba. Ez az 
újság arról szól, hogy tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy mi történt a 
városban, hogy milyen döntéseket hozott a képviselőtestület.  
M0-al kapcsolatban nem kerestek meg, bár már tudjuk, hogy maga a híd 
nem lesz fizetős.  
 
Balogh Csaba: Polgármester urat arra szeretném kérni – volt a héten egy 
NJB ülés, ahol ez felmerült – hogy jelentessünk meg egy cikket, hogy 
adakozásra hívjuk fel a budakalászi lakosokat, és kérjünk egy bemutatkozót 
a Családsegítőtől.  
És én is minden kedves budakalászi lakótársunknak áldott, békés 
karácsonyt kívánok. 
 
Rogán László: Az újságban meg fog jelenni a felhívás. Egyúttal arra 
szeretném kérni a Kalásziakat, hogy az adó 1%-áról ne felejtsenek el 
rendelkezni.  
A múltkori ülésen említettem, hogy lesz tűzifa. Én arra kérem 
képviselőtársaimat, segítsenek abban, hogy valóban az arra rászorulók 
kapják meg.  
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Kaltner Károly: A Berdóban az útjavítás nagyon szerteágazó probléma. 
Van olyan hely, ahová  durvább kő kell, van ahová kisebb. Ott segítettek a 
lakosok is – amit ezúton is köszönök – járhatóvá tenni az utakat. Voltak 
olyan helyek, ahová a nagyobb méretű kövek kellettek. 
A Diófa utca kb. 2/3 részig elkészült. Senki nem marad úgy az ünnepekre, 
hogy a telkét ne tudja megközelíteni, és ez minden folyamatban lévő 
útfelújításra vonatkozik.  
Végezetül én is szeretnék békés ünnepeket kívánni.  
 
Máté István: Fel szeretném hívni a budakalásziak figyelmét, hogy korán 
sötétedik, és az idős emberek félnek, nehezen nyitnak ajtót. A karácsonyi 
csomagok kihordásánál is megtapasztaltuk. Kérem, figyeljünk egymásra. 
Én is csak annyit tudok mondani, hogy áldott, boldog karácsonyt kívánok. 
 
Pál Béla: A dunaparti lakók nagyon el vannak szigetelve közlekedés 
szempontjából. Kezdeményezni szeretném, hogy a hídon legyen egy 
buszmegálló.  
Ha ez nem lehetséges, jó lenne, ha reggel a budakalászi kisbusz a 
körforgalomnál megállna és felvenné a diákokat.  
Én is áldott ünnepeket kívánok. 
 
Rogán László: Köszönöm az egész évi munkát a képviselőknek, a hivatali 
dolgozóknak és mindazoknak, akik az év folyamán segítségünkre voltak. 
Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek. 
 
Több napirend, kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester 
az ülést berekeszti. 
 

K.M.F. 
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polgármester 

dr. Papp Judit 
aljegyző 
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