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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 19/2015 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. november 26-án, (csütörtökön) 14:30 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Márton András képviselő 
Máté István képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
dr. Hantos István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Kovách-Janitsek Romola 
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Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat a helyi adórendelet módosítására, és új egységes rendelet elfogadására 
130/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására  
139/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat a város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, 
elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó 
vállalkozási szerződések megkötésére 
136/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat a 3565/2. helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásáról 
131/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat a 3030/4 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolására 
138/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és a Telepi Óvoda alapító 
okiratának módosítására 
134/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosítására  
133/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat Pest Megye önálló régióvá válásának támogatására  
135/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására 
132/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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10. Javaslat a Polgárőrség éves beszámolójának elfogadására 
137/2015.(XI.26.) 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 11 fővel, teljes létszámmal határozatképes. Kéri, hogy a 
meghívóban szereplő napirendeket fogadja el a Képviselő-testület. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét 11 
egyhangú igen szavazattal elfogadta 

 
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról: 
 

1. November 2-án Szentendrén Verseghi-Nagy Miklós polgármesternél jártunk az 
Auchan csomópont ügyében. A csomópontot fel szeretnénk turbósítani. A 
körforgalom átépítése 30%-kal növelné a körforgalom áteresztőképességét- 

2. November 12-én intézményvezetői értekezletet tartottunk. Kértem az 
intézményvezetőket, hogy igényeiket fogalmazzák meg azért, hogy a jövő évi  
költségvetésbe be tudjuk építeni. 

3. Az útépítési munkálatok kapcsán a Munkácsy utca elkészült, a Kinizsi utca 
folyamatban, a Kálvária utca felújítása az utolsó harmadába fordul és 
remélhetőleg december közepére átadásra kerül. Az utca teljesen megújul, így a 
környező táj képe is. A Kálvárián található beszakadt pincerész beszakadt, de a 
munkálatokkal együtt ez is javításra került. 12 pince van  összesen itt, ezek a pincék 
nagyon elhanyagolt állapotban vannak. 

4. Sorozatos csőtörések miatt a DMRV felé levelet küldtünk. Tegnap is csőtörés volt, 
több ezer köbméter folyt ki. A hiba észlelésekor kértük a DMRV szakembereit, 
hogy a vízellátás folyamatossága érdekében lajtoskocsikat küldjenek. 
Szerencsétlen egybeesés, hogy Szentistvántelepen is csőtörések voltak, ma reggel 
pedig a Szentistvántelepi Általános Iskolánál. Tehát a levelet a DMRV felé 
megírtuk, reméljük lesz foganatja. 

5. Advent első hétvégéjén újra kezdetét veszi az immáron hagyománynak tekinthető 
adventi ünnepség, műsorral kedveskednek az intézmények tanulói, mi pedig 
megvendégeljük a látogatókat. 

6. A nyugdíjas csomagok osztása folyamatosan zajlik ezen a héten. Azon csomagokat, 
amelyek nem kerültek kiosztásra, a rászoruló családoknak juttatjuk. 

7. December 11-én lesz a Nyugdíjas Karácsony a budakalászi Sportcsarnokban. A 
meghívók kiküldésre kerültek. Akik megkapták a meghívókat, kérem 
regisztráljanak a Sportcsarnok véges befogadóképessége miatt. Nagyon nívós 
vendégeket várunk és az esemény is magas színvonalú lesz, mindenkit várunk 
szeretettel. 

 
Napirendek megtárgyalása: 
 

1. Javaslat a helyi adórendelet módosítására, és új egységes rendelet 
elfogadására 
130/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester: Az új rendelet a régihez képest a kommunális adónál 
tartalmaz módosítást, annak mértéke 17.000 Ft/évről 24.000 Ft/év mértékre nő és 
kizárólag belterületi és a külterületen felépítménnyel rendelkező ingatlanok 
tulajdonosai lesznek az adóalanyok. Ezzel párhuzamosan kiterjesztettük a 
kedvezmények körét, 40% kedvezményben részesülnek a külterületi ingatlanok 
tulajdonosai, azon belterületi ingatlantulajdonosok, akik ingatlanjaira nem lehet 
építeni, és a Duna-parti árvízveszélyes ingatlanok tulajdonosai. 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
Pál Béla képviselő: Nem tudok egyetérteni az adóemeléssel. Az igaz, hogy a városnak 
gazdálkodnia kell, de más forrásból kellene pénzt szerezni. Az önellátás útjára kellene 
térnünk, hogy ne kerüljünk folyamatosan olyan spirálba, amely újabb 
adóemelésekhez vezet. Meg szeretném kérdezni Pál Józsefet, hogy mennyi 
többletbevételt jelente a kommunális adóemelés? 
Pál József irodavezető: Nagyságrendileg 25 MFt-os többletbevételt jelent a 2016-os 
költségvetésüknek. 
Pál Béla képviselő: Erről az jut eszembe, hogy van egy kft- itt Budakalászon, amelynek 
ügyvezetése miatt 70 M Ft-os költségünk lesz. Tehát globálisan mérlegelve egyik 
oldalon 25 M Ft-ot jelentő adóemelés, másik oldalon egy feljelentés, aminek nem 
tudjuk, lesz-e valami hozama. 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A két dolog nyilvánvalóan nincs összefüggésében. 
Amennyiben a hatósági eljárásnak bármilyen eredménye lesz, a lakosságot 
tájékoztatni fogjuk. Az adóemelés mértékével kapcsolatban van néhány 
megjegyzésem.  Budakalászon a legkisebb az ilyen jellegű helyi adók mértéke, 
Szentendrén és többi környező önkormányzat ennek többszörösét fizetteti. 
Budakalászon az önkormányzat nem vet ki ingatlanadót. A kommunális adó 
törvényben meghatározott maximális plafona évi 28 ezer Ft, ezt nem értük el. 
Emellett vannak kedvezmények, mentességek pl. a bölcsődei ellátásra sem kell 
hozzájárulást fizetniük a szülőknek. Azt gondolom, ez egy vállalható mértékű emelés, 
a kommunális adó a közteherviselés része és ez a biztosítéka annak, hogy a település 
a fejlődését tudja folytatni.  
 
Több kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen 1 nem és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet hozta: 

 
24/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelet 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló …/2015. (..) 
önkormányzati rendeletét. 
 

2. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására  
139/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság,  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester: Az szmsz módosítása azért vált szükségessé, mert az 
iskolai étkeztetés normatív támogatásának elszámolásakor csak a megfelelő új kódra 
könyvelt tételek számolhatók el egy nemzetgazdasági miniszteri rendelet változása 
miatt, és mivel a rendeletünk mellékletében a különböző kódok fel vannak sorolva, így 
a változásokat a szmsz 6. mellékletén is át kell vezetnünk.  
A testület a költségvetési rendeletében a polgármester részére jutalmat tervezett be. 
Az első félévhez hasonlóan a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, és a második félévben 
3 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését javasolta. 
dr. Hantos István képviselő: Technikai javaslatom az lenne, hogy a  polgármesteri 
jutalmat külön kellene választani a SZMSZ-től.  

Rogán László polgármester: Külön szavazunk erről, abszolút transzparens a történet. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja 
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási és határozati javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi módosító rendeletet hozta:  
 
 

25/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2015. (..) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 9 igen, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
159/2015. (XI.26.) Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben a Polgármester részére betervezett jutalom 
összegből 3 havi bruttó bérének megfelelő 1.570e Ft összeg kifizetését elrendeli.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
3. Javaslat a város területén keletkező elhullott állatok tetemének 

összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri 
szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére 
136/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: Jogszabály értelmében a közterületen elhullott állatok 
tetemének szükség szerinti gyűjtéséről és ártalmatlanításról az önkormányzat köteles 
gondoskodni, amit csak erre szakosodott, erre vonatkozó engedélyekkel rendelkező 
cég ill. vállalkozó végezhet. 3 évre vonatkozóan kértünk be ajánlatokat.  
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Több kérdés hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2015. (XI.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1.-jétől a Város 
területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és 
ártalmatlanítására vonatkozó a határozat 1. számú mellékletét képező szerződést 
a Szalkay Növényvédelmi Kft-vel, (Urbán Csaba ügyvezető, 2100 Gödöllő Kotlán 
Sándor u. 3.) a kóbor ebek befogására, valamint a befogott állatok jogszabály 
szerinti tartására, őrzésére vonatkozó a határozat 2. számú mellékletét képező 
szerződést a Városi Szolgáltató Zrt-vel (Mandula Gergely vezérigazgató, 2000 
Szentendre, Szabadkai utca 9.) köti meg, melyeknek fedezetét az Önkormányzat 
2016., 2017., 2018. évi költségvetésében biztosítja.  A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

4. Javaslat a 3565/2. helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásáról 
131/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

Rogán László polgármester: Klupp János és Juhász Lászlóné osztatlan közös tulajdonát 
képezi a fenti zártkerti, fekvése szerint külterületi ingatlan az Erdőhát utcában. A 
földrészlet, a PREKOBRDO területre érvényes szabályozás szerint, beépítése csak a 
belterületbe vonás esetén engedélyezhető. A tulajdonosok a belterületbe vonásra 
vonatkozó kérelmet benyújtották és vállalták a költségek viselését. 
 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

161/2015. (XI.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3565/2 hrsz-ú,  
1501  m2 területű kert művelési ágú ingatlant belterületbe csatolja. 
A belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, földvédelmi járulék, 
földmérői munka kb. 682.600.- Ft) a tulajdonosok viselik. 
A belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosai a földrészlet 
13,763 százalékának megfelelő pénzbeli megváltást: összesen 2.070.000,-Ft-ot az 
önkormányzat elkülönített számlájára befizetik. Az ingatlan tulajdonosai külön 



7 / 14 

megállapodásban hozzájárulnak a tulajdonukat képező ingatlan jelzáloggal való 
megterhelésére, a megváltási összeg (2.070.000,-Ft) erejéig.  
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
5. Javaslat a 3030/4. helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolására 

138/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: Orbán Jánosné kérelmet nyújtott be a fenti földrészlet 
belterületi becsatolás engedélyezésére. Az ingatlan a Sugár utcában található, és a 
HÉSZ előírásai szerint, kertvárosias lakóövezetbe van sorolva. Jelenlegi ingatlan-
nyilvántartás bejegyzése alapján zártkert, azaz külterület. Ennek megfelelően 
beépíteni csak a belterületbe vonás esetén lehetséges. A földrészlet térmértékénél és 
alakjánál fogva beépítésre alkalmas.  
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

162/2015. (XI.26.) Kt. határozat: 
1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3030/4 

hrsz-ú, 1046 m2 területű kert és gazdasági épület művelési ágú ingatlant 
belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos 
összes költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, 
földvédelmi járulék, földmérői munka kb. 549.400.- Ft) a tulajdonos viseli. 

2. Belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa 
tudomásul veszi, hogy építési szándék esetén a 26/2013.(XII. 20.) rendelettel 
elfogadott HÉSZ szerint, az ingatlan utcafronti szabályozási vonal mentén, 
telekalakítást hajt végre. 

3. A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
6. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és a Telepi Óvoda alapító 

okiratának módosítására 
134/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester: A bölcsőde és óvodák alapító okiratai a hatályos 
jogszabályok alapján és az Államkincstár által előírt formában kerültek módosításra. 
A Telepi Óvoda okiratának esetében formai változtatása és a kormányzati funkciók 
szerinti szakágazati besorolások meghatározása, valamint a névhasználat jogszabály 
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szerinti megnevezése mellett az ingatlan méretére vonatkozó változtatások is 
átvezetésre kerültek. A Bölcsőde esetében a Kincstár által előírt formai változtatás és a 
Nyitnikék Óvoda esetében a névhasználat jogszabály szerinti megnevezésének 
pontosítására került sor. 
  

Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, mely 3 normatív határozatot tartalmaz. 
 

Major Ede képviselő: A Magyar Államkincstár előtt kell ezeket a módosító javaslatokat 
átvezetni. 

 
Több kérdés hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő 3 határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2015. (XI. 27.) 

határozata 
a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 26/2015.(II.26.) normatív 
határozattal jóváhagyott Nyitnikék Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM: 032875) 
7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát az intézmény nevének meghatározását a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1) bekezdése alapján 
módosítja.  
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 
mellékletét képező 7/2/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát a jelen 
okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételének napjától visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 7/2/2015. okiratszámú alapító okirat - 

MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel 

céljából történő benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2015. (XI.27.) 
határozata 

a Telepi Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 348/2012.(XII.21.) normatív 
határozattal jóváhagyott Telepi Óvoda (2011 Budakalász, Mályva utca 1. OM: 032877) 
alapító okiratát a Magyar Államkincstár által 2015. január 1. napjától előírt egységes 
formai követelmények alkalmazása és a az intézmény nevének meghatározását illetően 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 



9 / 14 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1) bekezdése alapján 
módosítja.  
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 
mellékletét képező 3/1/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 2012. december 21. napján kelt, 
348/2012.(XII.21.) normatív határozattal elfogadott alapító okiratát a jelen okirat 
törzskönyvi nyilvántartásba vételének napjától visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező 3/1/2015. 

okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2015. (XI.27.) 
határozata 

a Budakalászi Bölcsőde Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 117/2014.(VI.03.) normatív 
határozattal jóváhagyott Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) alapító 
okiratát a Magyar Államkincstár útmutatása és a 2015. január 1. napjától előírt 
egységes formai követelmények alkalmazása alapján módosítja.  
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat 
mellékletét képező 4/1/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 2014. június 12. napján kelt, 117/2014.(VI.03.) 
normatív határozattal elfogadott alapító okiratát a jelen okirat törzskönyvi 
nyilvántartásba vételének napjától visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező 4/1/2015. 

okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
7. Javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására  
133/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László: 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
jogszabályi keretei jelentősen megváltoznak. Erre tekintettel a társulási 
megállapodás, valamint az alapító okirat módosításáról a Társulási Tanács meghozta 
határozatát, amelyhez a tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyó 
határozata szükséges.  
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta. 



10 / 14 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2015. (XI.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulási Tanácsának a 6/2015. (XI.02.) számú 
társulási tanácsi határozatával elfogadott - a társulási megállapodás és alapító okirat 
módosítására vonatkozó - módosításokat a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozati javaslat 
mellékletét képező Társulási megállapodás aláírására. 
Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Rogán László polgármester 

 
8. Javaslat Pest Megye önálló régióvá válásának támogatására  

135/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László: Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése arra kérte fel a Pest megyei 
települési önkormányzatokat, hogy Pest megye önálló régióvá válásának támogatását 
képviselő-testületi határozattal fejezzék ki. 
Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás szintjét és a nemzeti hozzájárulás 
mértékét hozzáigazítja az egyes régiók fejlettségi szintjéhez. 
A Közép-Magyarországi Régió - Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, 
ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020 között nem jogosult olyan 
mértékű és feltételrendszerű európai uniós támogatásokra, mint a többi régió.  
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 167/2015. (XI.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pest megye társadalmi-gazdasági 
fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását, s egyben 
felkéri a Polgármestert, hogy a határozat Pest Megye Önkormányzata részére történő 
továbbítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedést.    
Határidő: a döntést követő első munkanap 

Felelős: Rogán László polgármester 
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9. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására 
132/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A 2015. évi testületi ülések tervezett időpontjait és főbb 
napirendi javaslatait tartalmazza az előterjesztés. 
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2015. (XI.27.) határozata a Képviselő-testület 

2016. éves munkatervéről 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 
2016. évi Munkatervét a határozat melléklete szerint. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
 
10. Javaslat a Polgárőrség éves beszámolójának elfogadására 

137/2015.(XI.26.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A Polgárőr egyesület elnöke ebben az évben is elkészítette 
az egyesület munkájáról szóló éves szakmai beszámolót.  
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta. 
 
Tolonics István képviselő: A bizottság előtt személyesen megjelent az elnök úr? 
 
Rogán László polgármester: Elküldte a beszámolóját.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 10 igen, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 169/2015. (XI.26.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budakalászi Polgárőrség éves 
beszámolóját elfogadja 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Rogán László polgármester: Még mielőtt átadnám a tisztelt képviselőknek a szót, 
engedjék meg, hogy elmondjam, a munkaterv szerint a decemberi rendes testületi ülés 
időpontja december 17-e csütörtök. 
A hivatal felújítási munkálatai miatt a testületi ülés időpontját december 15-én kedden 
tervezem megtartani, délután 14 órai kezdéssel, mely egyben egy ünnepi ülés lesz, a 
közelgő karácsonyra tekintettel. 
 
Napirenden kívüli hozzászólások: 
 
Pál Béla képviselő: A vízhiány problémákat okoz, és nagyon sokan nem tudtak a 
lajtoskocsikról. Megoldható lenne hangosbemondó használata ilyenkor? 
 
Rogán László polgármester: Igen, megoldható. 
 
Pál Béla képviselő: A Gátőr utcában a világítás megoldott már?  Hogy áll az ELMŰ az 
engedélyezéssel? 
 
Rogán László polgármester: Folyamatban van. Amennyiben az ELMŰ engedi, mi 
építjük is. A Kispap utcában már a próbaüzem megy. 
 
Pál Béla képviselő: Végül szeretném meghívni a képviselő-testületet és a tisztelt 
nézőket vasárnap a kettős kereszt állítási ünnepségre 14 órakor a Tanító utca és a Sport 
utca sarkánál. 
 
Márton András képviselő: Múlt hét pénteken sárgán villogtak a közlekedési lámpák, 
és így a forgalom nem dugult be. Megértem a közút fenntartót, de sürgősen változtatni 
kellene a jelenlegi helyzeten. 
A csomóponttal kapcsolatban, amíg valamiféle átállítása a lámpáknak nem lesz, addig 
a Szentendrei útról a Pomázi útra kanyarodásnál, mivel a gyalogosok egyidejűleg 
szintén zöld lámpát kapnak, kiegészítő villogó fény elhelyezését javaslom, ami 
figyelmezteti az autósokat a gyalogosok mozgására. 
Kedden a közmeghallgatáson túl hosszú lett a polgármesteri beszámoló, többen szóvá 
tették ezt.  
Múlt hét csütörtökön sikerült megelőzni egy kisebbfajta tragédiát, ami két 
kisgyermekes család kilakoltatásáról szólt. A jegyző maximális konstruktív 
hozzáállásával sikerült márciusig elnapolni ezt a problémát. 

 
Rogán László polgármester: Sok levelet írtunk a közút fenntartója felé a lámpák 
tekintetében, rajtuk múlik. A sárga villogó megoldható. 
 
Balogh Csaba képviselő: Köszönöm, az Árvácska utca megépítését. Viszont a 
csapadékvíz-elvezetés nem úgy készült el, ahogy azt kértem előzőekben. Milyen 
megoldások lehetségesek erre? Épültek szikkasztók? 
 
Rogán László polgármester: Épültek 68 darab azt hiszem, de nem látszik, be vannak 
temetve. Az árkok kiépítésre kerültek, ezeknél nem lesz probléma, mert az Árvácska 
utca az egyik legmagasabb ponton helyezkedik el. Ott vannak a problémák, hogy sajnos 
a lakosok a közterületek egy részét parkolásra használják, az árkok kárára. Az árkok 
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mélyítése úgy került kialakításra, hogy inkább folyóka legyen. Vízelvezető árkok inkább 
hegyen vannak. mert ott el tudjuk vezetni a vizet. Szentistvántelepen pedig el tudjuk 
szikkasztani.  
 
Balogh Csaba képviselő: Köszönöm. Auchanra polgármester úr rá tudna-e hatni, hogy 
a járdalejárót csinálják meg, ahol két magaslat közé érkezik a járda, hogy könnyebb 
legyen ott a haladás babakocsival vagy biciklivel. A mai napig nincsen készen.  
 
Rogán László polgármester: Kérem jegyző urat, hogy ezt saját hatáskörben oldjuk meg. 
 
Balogh Csaba képviselő: A probléma meglétét súlyosbítja az a tény is, hogy az összes 
lámpából azon a szakaszon hiányzik a világítótest vagy ki vannak égve. 
 
Rogán László polgármester: Máté István képviselő jelezze az Auchan biztonsági 
vezetőjének, Farkas úrnak ezt a problémát személyesen, mi pedig írásban. 
 
dr. Hantos István képviselő: Közmeghallgatásnál Németh Antalnak volt egy 
megjegyzése a Berdó csatornázásával kapcsolatban. A kormányzati elkötelezettség 
mellett van bármilyen új információnk hivatalosan? 
 
Rogán László polgármester: Nincsen hivatalos. 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Hivatalos annyi, hogy a benyújtott pályázati 
anyagokat elfogadták és azt mondták, minden tökéletesen rendben van. 
 
dr. Hantos István képviselő: A peren kívüli egyezséggel az állam felé hogy állunk? 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Nem tudjuk, mikor lesz a tárgyalás, tavasszal 
várható. Politikai egyeztetések folynak. Keresetlevél benyújtásra került.  
 
dr. Hantos István: A HÉSZ módosítása felmerült részben a szolár lámpák kapcsán. 
Sokan megkerestek, hogy ha van javaslatuk, ötletük, hova adják be? 
Rogán László polgármester: Már késő, a szolárlámpák négyzetméterének megemelése 
régebbi történet, már voltak megbeszélések ezügyben. A Berdó területére ez a 
módosítás nem lesz érvényes. 
 
dr. Hantos István: Jó lenne, ha megjelenne az egységesség a település képében az 
utcatáblák, házszámok kapcsán is. Szeretném, ha közösen gondolkodnánk, hogy ezek 
legalább az Ófaluban egységesek legyenek. 
 
Rogán László polgármester: Jó gondolat. Az utcatáblák folyamatosan cserére kerülnek. 
Az Ófaluban teljesen jogos lenne homlokzati szempontból az egységesség. Már most is 
óriási a fejlődés. Vannak pályázatok, a lepusztult régi sváb házakat meg lehetne újtani 
pályázati pénzből. 
 
Máté István képviselő: Csőtöréssel kapcsolatban a DMRV saját honlapján feltüntette 
a problémát, mi is feltettük a saját honlapunkra. Javaslom, hogy ilyen esetben ne a 
képviselőket hívják a lakosok, hanem a honlapukon tájékozódjanak. 
 



14 / 14 

Rogán László polgármester: Igen, de az időfaktor számít. Azonnal nem tudják a 
honlapra ők sem feltenni az információt.  
 
Ide kapcsolódva kérnék minden budakalászi polgárt - kapcsolódva a vízszolgáltatáshoz 
- hogy mindent megteszünk, de nem a mi kompetenciánk elhárítani a csőtörést. A 
DMRV a tulajdonosa és kezelője a csatornahálózatnak. Tájékoztatni tudjuk őket, de a 
budakalászi polgárok a DMRV-nek címezzék az elektronikus levelet. Legközelebb 
hangosbeszélőn szívesen tájékoztatjuk a polgárokat. 
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 15:27 perckor berekeszti.  

 
 

K.M.F. 
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polgármester 
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jegyző 
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