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Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat vagyonrendelet elfogadására 
129/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester  
 

2. Javaslat a 3570/7 helyrajzi számú ingatlan rendezésének módosítására   
124/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a Budakalász 3023/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való 
lemondásra 
125/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2015. évi beszámolójának 
elfogadására és támogatási kérelmének elbírálására 
128/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadására   
127/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztató elfogadására 
126/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A testületi ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő 
napirendeket fogadja el a Képviselő-testület. 
 
Pál Béla képviselő: Javaslom, hogy az egyes napirendi pontot, a vagyonrendeletről 
szólót halasszuk el. Szerintem tárgyalja át újra a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási és a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. 
Major Ede képviselő: Vendégeink vannak, vegyük őket előre, ha lehetséges. 
Rogán László polgármester: Vendégeink a Jóléti Alapítvány képviseletében dr. Kulin 
Sándor és egy polgár.  
 
Hallgatóság: Berdó csatorna és a Nyitnikék Óvoda bezárása ügyében szeretnék 
véleményt mondani. 
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Rogán László: Nem lesz óvoda bezárás. Arra kérem, jöjjön el november 24-én a 
közmeghallgatásra és ott lesz alkalma feltenni a kérdéseit, elmondhatja véleményét, ez 
itt egy rendes képviselő-testületi ülés, most nem tudok Önnek szót adni.  
Hallgatóság: Berdóval kapcsolatban sem lehet kérdésem? 
Rogán László polgármester: Itt is ugyanezt mondhatom, november 24-én várjuk a 
közmeghallgatáson vagy a heti fogadóórámon.  
dr. Udvarhelyi István: Nem, most ez egy kötött napirendi pontokból álló testületi ülés. 
Rogán László polgármester: Nyugodtan maradhat, nyílt a napirend. 
 
Rogán László polgármester: Szavazzunk arról, hogy a Jóléti Szolgálat beszámolója 
kerüljön előre, illetve Pál Béla módosító indítványáról, miszerint ne tárgyalja a 
vagyonrendelet elfogadását a képviselő-testület.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igennel elfogadta, 
hogy a Jóléti Szolgálat Alapítvány negyedik napirendi pontja kerüljön az első napirendi 
pontra. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pál Béla módosító indítványát 5 
nem, 4 igen szavazattal nem fogadta el. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét 9 igen 
és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta 

 
 

Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról: 
 

Október 1-én Az Idősek Világnapját ünnepeltük, a vendéglátás jól sikerült. 
Október 2-4. között Adán, testvérvárosunkban voltunk vendégeskedni, A Europe 
for Citizens konferenciáján vettünk részt.  
Október 5-én ünnepeltük az Egészségklub 10 éves fennállását, köszönet a 
munkájukért. 
Október 13-án műfüves pályát avattunk, a gyermekek tudják használni az udvar 
hátsó részét. 
Október 19-én adományozó koncerten vettünk részt Harcsa Lajos emlékére  
Okt. 20-án a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendre Járási Helyi Védelmi 
Bizottság rendes ülésén vettünk részt. 

        Október 22-én volt az 1956-os megemlékezés. 
Folynak a városban a kátyúzások, a Budai úton kilyukadt az út, a Templom utca  
sarkánál, közútkezelő megszüntette. 
Az útépítések lassan befejeződnek a Kálvária, Kinizsi, Munkácsy, Árvácska 
utcában. 
A Nyitnikék óvodában a hátsó terasz rendszeresen beázott, ezt az óvodavezető 
kérésére beépítettük, így az alsó csoportszoba nagyobbá, kulturáltabbá vált. 
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Napirendek megtárgyalása: 
 
 

1. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2015. évi beszámolójának 
elfogadására és támogatási kérelmének elbírálására 
128/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A Jóléti Alapítvány minden évben beszámol a 
működéséről, most is ennek a kötelezettségének tesz eleget. Az Alapítvány új 
preventív feladatként az általános iskolák 7-8. osztályosainak elsősegélynyújtó és 
újraélesztő tanfolyam szervezésére kér támogatást. A Bizottságok támogatták a 
határozati javasatokat. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Tolonics István képviselő: A beszámolót a Népjóléti Bizottság megtárgyalta és 
elfogadta. 
dr. Kulin Sándor, a  Jóléti Szolgálat Alapítvány ügyvezetője: Bizottsági ülésen 
elmondtam a véleményemet. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
151/2015.(X.29.) Kt. határozat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Jóléti Szolgálat 

Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

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

152/2015.(X.29.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Jóléti Szolgálat 

Alapítvány 2015. október 13-án kelt kérelmében foglaltak megszervezését támogatja, 

az Alapítvány által koordinált elsősegély- és újraélesztési ismeretek elméleti és 

gyakorlati oktatását 360.000 Ft összeggel támogatja. A támogatáshoz szükséges 

fedezetet az önkormányzat 4/2015. (II. 20.) költségvetési rendelet 11. sz. 

mellékletének 1. sorában rendelkezésre álló - Polgármesteri keretből - biztosítja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. Javaslat vagyonrendelet elfogadására 
129/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A 2008-as rendeletünk a jogszabály változások és a 
stratégiai célok megvalósítása érdekében megérett a módosításra, illetőleg új 
rendelet megalkotására. Legfontosabb változást jelentenek az értékhatárok. Ez a 
változtatás a hatékonyabb operatív munkát segíti elő a Hivatal tekintetében. 
Pál Béla: Több dologban nem tudok egyetérteni. Kifogásoltam a rendelkezési jog 10 
millió forintig, a polgármesteri jog 50 millió forintig való felemelését, ezek nagy 
összegek. Nincsen korlátozva, hogy csak évente egyszer lehessen rendelkezni. 
Elolvastam a katasztert és az átnézését javaslom. A Lenfonó HÉV állomás, 
Szentistvántelepi HÉV állomás, Széchenyi utca, Béke sétány, Omszk park, stb.  
forgalomképesként szerepel benne. A forgalomképes ingatlanok között felsorolt 
szántók, a 197-198-199-200 hrsz-ú és 201 hrsz-től lévőeket törzsvagyonná kellene 
nyilvánítani. Ezeket próbáljuk meg hasznosítani, munkahelyeket teremteni, hogy 
egészséges termékekkel lássuk el a közintézményeinket általuk. Különben 
magántulajdonba kerülnek és onnantól kezdve elveszítjük az alapjainkat. 
Pál József: Nem értek egyet pár dologgal. A szántók különféle méretűek, ezek okán 
nem alkalmasak termesztő területeknek. A Széchenyi utca nem teljes területe 
forgalomképes, ennek utánanézünk. Nyilvánvaló, hogy az Omszk parkot, az Omszk 
parkhoz tartozó területeket nem fogjuk értékesíteni. A Béke sétányt sem. A 
rendeletben benne van, hogy az egyes átsorolásokat az egyes kategóriák között végre 
lehet hajtani, éppen ezért operatív az egész rendelet, a Képviselő-testület összehívása 
nélkül, úgyhogy nem látom indokát, hogy ezt a rendeletet ne helyezzük hatályba. Az 
eltéréseket, amelyek az egyes kategóriák között vannak, azokat át tudjuk nézni, át 
tudjuk sorolni, a hibákat korrigálni fogjuk akár a holnapi naptól. A rendelet viszont a 
hatékonyságot képviseli és az átláthatóságot pedig az fogja biztosítani, hogy a 
polgármester úr évente egyszer ezekről a döntésekről mindenki előtt beszámol. 
Márton András: Két észrevételem, illetve javaslatom van. A Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság minden esetben minősített többségi döntéseket 
hozzon. A másik megjegyzésem, hogy magasnak tartom az 50 milliós értékhatárt, 
javaslom a 25 millióra csökkentését. 
Máté István: Sok ellentmondás jött itt hirtelen. Pál Józseftől kérdezem, a tízmilliós 
értékhatár vásárlásra és eladásra is vonatkozik? 

Pál József: Igen, mert rendelkezési jogról van szó. 

Máté István: Soknak tűnik az összeg, de az ingatlan értékei nem olyan nagyok, de az 
ügyrendet ez meggyorsítja és a polgármesternek mindenről be kell számolnia. Jegyző 
úr és polgármester úr is ezt jól elmagyarázta a bizottsági ülésen. Az a könnyítés, hogy 
a polgármesteri hivatalnak és a polgármester úrnak ne egyszemélyben legyen meg a 
döntése, egy bizonyos összeg felett kell a bizottsági és testületi jóváhagyás, Én örülök, 
hogy ha nem kell feleslegesen összehívni a bizottságoknak pl. egy kétszázezres 
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támogatás miatt és a nagyobb horderejű dolgokkal meg nem foglalkozunk, pedig 
kellene. Nyitottak ezek a bizottsági ülések, minden képviselőtársunkat szívesen látjuk, 
aki nem a bizottság tagja, van idő megvitatni a témákat.  

dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A bizottságok általi átruházható hatáskör már 
többször szóba került. Elvi kérdés, hogy célszerű-e vagy sem. Többször előfordult már 
az a felvetés a képviselők részéről, ne kelljen minden üggyel a testületnek 
foglalkoznia. Szükségesnek tartom, minden héten tapasztaljuk a munkánk során, 
hogy a polgármester keze rettentően meg van kötve, van saját rendelkezési kerete, 
de sok helyre kéne a segítség, van, amikor 24 órán belül, ez problémát jelent. 
Valamilyen összeghatárig mindenképpen gyakorolhatná jogait, természetesen 
beszámolási kötelezettséggel.  

Amit én mindenképpen az erősségének tartok vagyonrendeletnek, az aktualizált 
vagyonkataszter megléte. Ez számunkra is tartalmazott meglepetéseket, olyan 
ingatlanokat, amelyekről nem is tudtunk, ezt a vagyonkatasztert tételesen fogjuk 
vizsgálni 

Pál Béla képviselő úr felvetésére reagálva: a mezőgazdasági ingatlanunkból sok van. 
Ténylegesen HÉSZ szinten is mezőgazdasági hasznosítási funkciójúak, de vannak 
külterületek és szántóterületek, és részben vannak lakóterületek, pl. Klenity területe 
is, ahol az önkormányzat – nem csak ez, a tíz évvel ezelőtti is – vásárolt korábban 
ingatlanokat. Ne korlátozzuk be magunkat azzal, hogy vett az önkormányzat 
külterületi szántót és nem tudjuk értékesíteni.  

Amit Pál Béla képviselő úr megfogalmazott, számunkra nem idegen, hiszen 
gondolkodunk egy önkormányzati mintagazdaságban, amennyiben erre lesz egy 
fogadókészség. Ettől függetlenül azt gondolom, lesznek még olyan területek, ahol ezt 
a közösségi célú művelést is tudjuk biztosítani. 

Rogán László: Én azt szeretném, ha semmilyen felelősségem nem lenne. De azt 
gondolom, nem hiába polgármester az ember, a felelősséggel élni kell, nem 
visszaélni. Lassan véget ér az életmentő tanfolyam is, de össze kell ülnünk egy 360 
ezer forintról szóló döntés miatt. Tudom, hogy sok 360 ezer forint, de a 
főösszegünkhöz képest, ami majdnem 2,7 milliárd forint, ez nem túl nagy pénz. 
Jegyző úr, amit elmondott a bizottsági ülésen, egyetértek vele: operatív döntésekhez 
fontos ez a felhatalmazás sürgős döntések esetében. Ha egy szakbizottság el tudja 
dönteni azt, hogy egy ingatlan értékesíthető-e vagy sem, akkor felesleges összehívni a 
képviselő-testületet. A transzparencia fontos, célunk, hogy a város javára döntsünk. 
Szerintem a rendelet áttekinthető és elfogadásra alkalmas. Nem a törvények 
kijátszása a cél. Az eldöntendő kérdés, és fel is teszem szavazásra, amit Márton 
képviselő úr megfogalmazott, hogy 25 millió forint legyen az értékhatár vagy 
ötvenmillió forint.  

Ha nincs más hozzászólás, feltenném Márton András képviselő úr két módosító 
indítványát szavazásra: az első, hogy minden bizottsági döntés minősített legyen, 
illetve a második, hogy az értékhatár 25 millió forint legyen ötvenmillió forint helyett. 

Pál Béla: Bocsánatot kérek, nekem az volt a módosítási javaslatom többek között, 
hogy határozzuk meg, évente vagy alkalmanként legyen ez az összeg? 

Rogán László: Alkalmanként. Az éves szintű nagy korlátozás lenne. 
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Ercsényi Tiborné alpolgármester: minden évben kijelöljük azokat az ingatlanokat, 
amiket értékesítésre szánunk, egy ingatlanértékesítési terv keretében. A költségvetési 
rendelettel együtt fogadjuk el minden februárban. Tehát a testület erről már dönt 
egyszer, mikor elfogadja ezt a tervet. 

Ha jön egy konkrét ajánlat és az összeg megfelelő, benne van az értékbecslőnk által 
meghatározott sávban, miután februárban meghoztuk a döntést az eladással 
kapcsolatban, így eladhatjuk. Az adott konkrét esetben tehát ne kelljen újra 
összehívni az egész testületet, a konkrét ügyet tárgyalja meg a bizottság. 

 

Több kérdés hozzászólás nem volt Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
alábbi módosító javaslatotokat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

153/2015. (X.29.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról 
szóló rendelet-tervezetében a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság átruházott 
hatáskörökben a döntéshez minősített többség szükséges. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 3 nem 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

154/2015. (X.29.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról 
szóló rendelet-tervezetében az 50 millió Ft értékhatár helyébe 25 millió Ft értékhatár 
kerüljön. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő 
rendeleti javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet hozta: 
 

23/2015. (X.30.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló …/2015. (..) önkormányzati rendeletét. 

 
 

3. Javaslat a 3570/7 helyrajzi számú ingatlan rendezésének módosítására   
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124/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László: Az ingatlannal kapcsolatos határozatot a szeptemberi ülésen már 
elfogadtuk, de 22 nm-es eltérés volt az akkori számításban, így a javításra szükség van 
a Földhivatali zökkenőmentes ügyintézés érdekében. 
 
Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi 
és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 10 igen egyhangú igen 
szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

155/2015. (X.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3570/5 és 3570/7 
helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása és a 75 m2 eladása ügyében  
1. a 3570/5 hrsz-ú ingatlanból 150 m2 területet leválaszt, és azt a 3570/7 hrsz-u 
ingatlanhoz hozzácsatolja, 
2. a 3570/7 ingatlan önálló építési telkekké alakítását kezdeményezi azzal a 
kikötéssel, hogy az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan az Erdőhát utcáról 
közelíthető meg,  
3. a 75 m2 értékesítését elrendeli Barta Magdolna Budakalász Klisovác út 12. sz. 
alatti lakosnak 500.- Ft/m2 áron. 
A Képviselő-testület a telekalakítással kapcsolatos költségeket (földmérő, eljárási, 
ügyvédi) vállalja az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete alapján a nem 
lakóingatlan, egyéb üzemeltetés terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a budakalászi 3570/7 hrsz-ú 
ingatlan telekalakítása, illetve a 75 m2 adásvétele tekintetében, - jelen határozat 
rendelkezései szerint - intézkedések megtételére, és az adásvételi szerződés, valamint 
a szükséges dokumentumok aláírására. 
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 144/2015.(IX.16.) testületi határozatát 
visszavonja. 
Határidő:  1. Tulajdonostárs (tájékoztatása azonnal) 

2. Telekalakítás (folyamatos) 
3. Adásvételi szerződés (telekalakítás engedélyezése után) 

Felelős: polgármester 
 
 

4. Javaslat a Budakalász 3023/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való 
lemondásra 
125/2015. (X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester: Az Önkormányzat társtulajdonosa a 3023/2 hrsz-ú 
ingatlannak, így arra elővásárlási joga áll fenn. Az ingatlan másik két tulajdonosa, 
tulajdoni részüket értékesíteni kívánják. Az Önkormányzat a tulajdonostársak 
tulajdoni hányadát nem kívánja megvásárolni, ezért az elővásárlási jogáról lemond, és 
az értékesítéshez hozzájárul. 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
az előterjesztést. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

156/2015.(X.29.) Kt. határozat  
 

1. Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szentendrei 
Földhivatal ingatlan nyilvántartásában 3023/2 helyrajzi számon felvett, 
természetben Budakalász, Sugár utcában található, kert és gazdasági épület 
művelési ágú, 700 m2 térmértékű zártkerti ingatlan 130/700 arányú tulajdonosa, 
ezúton nyilatkozik, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. Hozzájárul ahhoz, 
hogy Tamási Lajos és Tamási Lajosné 2011 Budakalász, Sugár utca 3023 sz. alatti 
lakosok 285/700 + 285/700 arányú tulajdoni részüket Salamon Ákos és 
Salamonné Réti Szilvia 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 18. 3/9. sz. alatti 
lakosok részére értékesítsék.  

2. Az Önkormányzat kezdeményezi a tulajdoni arányoknak megfelelő használati 
megosztás létrehozását, illetve annak bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba. 

3. Az Önkormányzat javasolja a leendő új tulajdonosoknak a közös tulajdon 
megszüntetését értékesítéssel.    

 

Határidő: 1. pont: kiértesítésre azonnal, 2. pont: 6 hónapon belül, 3. pont: 
folyamatos 

Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadására   
127/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: Az előterjesztés a hangsúlyt a strukturális 
változtatásokra helyezi. Belső feladatátszervezéseket hajtottunk végre. Szeretnénk a 
város új arculati elemeit is megjelenítő korszerű ügyfélteret létrehozni. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
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Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

157/2015.(X.29.) Kt. határozat  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Polgármesteri 
Hivatal beszámolóját elfogadja. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

6. Javaslat a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztató elfogadására 
126/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A folyamatban lévő, beadott, elnyert, illetve elbírálás 
alatt lévő pályázati projektekről, jelenlegi helyzetéről, állapotáról szól az előterjesztés 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

158/2015.(X.29.) Kt. határozat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő 

önkormányzati pályázati projektek állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Pál Béla: A Duna-parti feltöltésekről szeretnék beszélni. A közelmúltban két 
alkalommal is elkezdtek földet hordani a Luppa sziget felé a bal oldali északi 
területekre a hullámtéren, a réten. Tudomásom szerint egy 1996-os vízügyi rendelet 
szerint csak lábon álló házakat lehetne oda építeni. Ehhez képest feltöltések vannak 
ott. Tudom, hogy meg van kötve a kezünk, mert Szentendre dönt, hatáskör ott van, 
de figyelnünk kellene rá. 
 



11 / 13 

Udvarhelyi István: Két ilyen esetben érkezett bejelentés, mindkét esetben sikerült 
azonosítani, hogy ki folytatja ezeket a feltöltéseket, velük szemben az eljárást 
hivatalból áttettük Szentendrére, bírság lesz a végük. Mindenkit arra kérünk, ha ilyet 
lát, jelezze, bár a hatáskör tényleg nem nálunk van, de megtesszük a szükséges 
lépéseket. 
 
Pál Béla: A Faluház területén a termelői piac elindításával kapcsolatban, milyen 
segítséget tudunk adni a Faluháznak? Jó lenne, ha ez a piacot működne.   
 
dr. Udvarhelyi István: Nincs ok optimizmusra, a termelői piacnak sok a szakmai 
vetülete, sok hatályos előírásnak kell megfelelnie. Villám Zsuzsa kolléganőm 
tájékoztatást ad erről. 
 
Rogán László: Szeretnénk mintagazdaságot létrehozni és bevonni az oktatási 
rendszerbe. Bennünk is felmerült, hogy az ott termelt javakat értékesítsük, de 
borzasztó szigorúak a jogszabályi előírások.  
Pál Béla: Hoztam egy székelyzászlót, legszívesebben az uniós zászló helyett látnám 
ezt a zászlót. 
Rogán László: Köszönöm, ki fogjuk tenni.  
Balogh Csaba: A szentistvántelepi HÉV megállóban gond van az átkelő lámpával, nem 
működik. 
Rogán László: Megoldódott a probléma. 
Balogh Csaba: A köztéri lámpák kialudtak több helyen, bejelentettem, azt a választ 
kaptam, hogy 14 nap az ügyintézési határidő. Mi ezzel kapcsolatban mit tudunk 
tenni? 
Rogán László: Ezt írja a jogszabály, sok ez a határidő, de nem tudunk mit tenni. 
Balogh Csaba: Igen, ez sok. 
Rogán László: Szándékozunk szerződést módosítani, illetve felmondani a szolgáltatási 
szerződést, ennek a felmondási ideje fél év. 
Balogh Csaba: Időseknek szánt juttatás hogyan alakul ebben az évben? 
Rogán László: Mint az előző években, a Hírmondóban benne is lesz. Nov. 24-től lesz a 
csomagátvétel. 
Balogh Csaba: Klenityben volt egy hatalmas csőtörés. Rossz volt a közműtérkép. Egy 
pécsi társaság – ha jól emlékszem – készítette, ami 10 millió Ft-ba került. 
Rogán László: DMRV-től kértünk információt, a DMRV nem tudta a csövek pontos 
helyét, de ők sosem felelősek. 
Meg tudjuk nézni, készült-e ilyen közműtérkép. A kivitelező jó szándékkal járt el. Nem 
vágta el a csövet, szétrobbant. 
dr. Krepárt Tamás: Emlékeim szerint 2005-2006 tájékán készülhetett egy digitális 
közműalap-térkép. A hatályosítása nem készült el, de a DMRV információi alapján 
történt, tehát pontatlan volt. 
Balogh Csaba: Nem lenne Budakalásznak érdeke egy ilyen közműhálózat térkép? 
Rogán László: A szondák ebben az esetben nem voltak hatékonyak. 
Balogh Csaba: Kérem a közterület vezetőjét, hogy a halottak napja miatt többet 
járőröztesse a közterült-felügyelőket. 
Rogán László: Már megtörtént. Tegnap jártam a temetőkben, minden kulturált és 
rendezett. 
Balogh Csaba: Október 22-e helyett miért nem 23-án volt a koszorúzás? 
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Rogán László: Mert október 23-án a fővárosban vannak a megemlékezések. Így több 
budakalászi tud eljönni az október 22-i koszorúzásra. 
Márton András: Sikerült kimozdítani a holtpontról a Sport utca bevásárlóközpont felé 
vezető részén az úton a sok szemét okozta áldatlan állapotokat. A focipálya mellett 
vezet egy másik aszfaltút az Omszk parkban, ami megkerüli a focipályát a tó felől és 
onnan vezet a bevásárlóközpont felé. A töltést az egyik helyen azonban át kell vágni, 
a másik helyen betölteni, és mint kiderült, ez elég régi problémája a 
sportegyesületnek. Ezzel viszont megoldódott az a gondjuk, hogy a gyalogosforgalom 
kettévágta az ő területüket. A játszótér használata is megoldható egy 20-30 m-es 
bekötőúttal. 
 
A másik: elég nagy riadalom volt a Nyitnikék Óvoda Vasútsori tagóvodával 
kapcsolatban. Szerencsére részükre megfogalmazódott egy levél polgármester úr és a 
jegyző úr aláírásával, amely sokkal engedékenyebb hangvételű. 
Csalogány utcában létrejött egy modern óvoda, nem vagyok benne biztos, hogy 
szükségmegoldást jelentene, hogy oda csoportokat tegyünk át. Másrészt 1 km-re van 
a Vasútsori úti óvodától, a Szalonka utcaihoz 2,5 km, ez gyalogosan nagy táv. Vagy 
ennek az épületnek felújítása vagy új épület az építése lenne megoldás. Nem 
hagyatjuk ezt a területet óvoda nélkül. 
Rogán László: Lehel u. Mályva u. 2 km, de a cél a modern oktatási intézmény 
létrehozása, a jó szándék vezérel. Áldatlan az állapotok a Vasútsori Óvodában. Azt a 
területet mindenképpen meg akarjuk tartani intézményi területnek.  
Mindenképpen kell foglalkozni az épülettel. Amíg átépítjük vagy felújítjuk, máshova 
kell helyeznünk a gyerekeket.  
Nem szeretnénk elvinni a gyerekeket, ott fogják végigjárni a csoportokat az óvodások. 
Ezt levélben leírtuk, megmondtuk a szülőknek, nem értem, mi a probléma. Ez a 
kérdés most jelen pillanatban nincsen napirenden. Amennyiben felújítás szükséges, 
alternatívaként máshol tudjuk elhelyezni a gyerekeket. Türelmet kérünk felénk, látjuk 
a problémát. 
Tolonics István: Két kérdésem lenne: hulladékudvar mikortól fog 100%-ban működni? 
Rogán László: Az engedélyek bekérése folyamatban van.  
Tolonics István: A Pomázi úton megkezdődött a felezővonal felfestése, ami 
megszakad több helyen, miért? 
Rogán László: Nem tudjuk miért, jelezzük folyamatosan a közútkezelő felé. 
Kaltner Károly: November 6-án várostakarítást rendezünk, el lehet tüzelni a kerti 
hulladékokat. 
Elkezdtük az őszi kátyúzást a Berdóban. Ez érinti a Gerinc utcát, Gyümölcs utcát, 
Barbara közt. A Felsővár utcánál jó lenne, ha a kanyarban lévő tükröt lehoznák az 
alsó, összeszűkülő részre, mert így eléggé balesetveszélyes.  
A korlát jó, de a kanyarba kellene még egy korlát. 
Kéne egy megállni tilos tábla is, mert egyesek oda fentre jobb oldalra parkolnak, 
pedig nem kéne. Javítani kellene a biztonságon. 
Rogán László: Szeretnénk javítani a biztonságon. Vízelvezetés, járda, aszfalt, de a 
közlekedés sokat javult. 
Kaltner Károly: Kálvária utca mikorra fejeződik be, ha decemberre elkészül, az nagyon 
jó. A csatornázás közbeszerzés alatt áll, sokan kérdezősködnek felőle. Bizakodó 
vagyok, hogy ez a közeljövőben megvalósul. Kilátó utcánál mikor indul az építkezés? 
Rogán László: November végén. 
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Máté István: Márton utcánál a közvilágítás hiánya probléma, nem látnak be a fák 
miatt. Ez egy metszéssel lesz megoldva, akár az ott lakók a saját alacsony növésű 
fájukat, de jelezzék, akiknek szükségük van a metszésre. 
Várostakarításra jelezzék a résztvevők a részvételi szándékukat. Pénteki napon lesz, 
aki tud, jelentkezzen nálam vagy Fetternénél. A Faluház kiállítást szervez régi 
karácsonyi emlékekből. Kérem, keressenek akár engem a mobilon van Uttóné Vandát 
a Faluházban, ha valakinek van felajánlató emléktárgya. 
 
Rogán László: Márton Áron utcánál, Jókai utcánál és még több helyen a növények 
benőttek, kérek mindenkit, hogy a saját ingatlanjuk előtt tartsák rendben a 
környezetet. 
A város adventi díszkivilágításban fog díszelegni, mindenkit kérek, hogy saját házukat 
is díszítsék világítással. 
Kérem, Villám Zsuzsával közöljék az aktuális problémákat a képviselő-testület tagjai, 
hogy operatívabban menjen a munka, hogy ilyenkorra már akár megoldódjon a 
probléma. 
 
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 16 óra 50 perckor 
berekeszti.  

 
 

K.M.F. 
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