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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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 megtartott rendkívüli 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 önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet 
megalkotására 
147/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének a feltételeiről szóló rendelet megalkotására 
148/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi 
érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 
140/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
142/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

5. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 
146/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

6. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft v.a. jegyzett tőkéjének 
felemelésére 

149/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

7. Javaslat a 0178/110 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolására 
141/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

8. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadására 

145/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

9. Javaslat „Kalászi” névhasználat engedélyezésére 
144/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 



3 / 12 

Tárgyalta: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

10. Javaslat a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztató 
elfogadására 

143/2015.(XII.15.) 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 9 fővel határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő 
napirendeket fogadja el a Képviselő-testület. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét 9 
egyhangú igen szavazattal elfogadta 
 
Balogh Csaba képviselő és Máté István képviselő csatlakozott a testületi üléshez, így a 
testület 11 fővel határozatképes. 
 

 
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról: 
 
2015. december 2-án a Nemzeti Sportközpontok főigazgatójánál jártunk Ercsényi Tiborné 
alpolgármester asszonnyal a Telepi Iskola bővítésének a tárgyában. Az ott elhangzottak 
szerint az első közbeszerzési eljárás érvényesnek, de eredménytelennek lett nyilvánítva, 
ezért azt az eljárást lezárta az NSK és újra nyílt közbeszerzési eljárást írt ki. Ez azért kellett, 
mert azok a cégek, melyek leadták az árajánlataikat, olyan összegeket adtak meg, amelyek 
nem fértek bele az állam által a bővítésre szánt keretösszegbe. A három hónapos eljárási 
procedúra elvileg áprilisban lezajlik, ezután sor kerülhet a szerződéskötésre, június elején 
pedig elkezdődhet a kivitelezés. A befejezés céldátuma szeptember elseje. 
2015. december 6-án a „Mindenki karácsonyán” elnevezésű rendezvényen vettünk részt 
a Faluházban, több mint 200 gyereket ajándékoztunk meg. 
2015. december 11-én az Idősek Karácsonya rendezvény került megrendezésre a 
Sportcsarnokban. Közel 900-an vettek részt rajta és nagy sikert aratott. Azt gondolom, 
megéri dolgozni a város idősebb polgáraiért, sok pozitív visszajelzést kaptunk. 
 
Összhangban a közmeghallgatással kapcsolatban fontos információ, - amint azt Németh 
úrnak válaszban megírtam - benne vagyunk az NFP által kiválasztott csomagban, így 
nemsokára indul a közbeszerzés és bízom benne, hogy a kivitelezés fizikálisan is meg tud 
kezdődni a Berdó csatornázásával kapcsolatban. Bízom abban is, hogy év végére 
befejeződnek a munkálatok. Utána a Gerinc utca és a Gyümölcs utca szilárd burkolatot 
kap. Ez nagyobb beruházás lesz, közel 100 millió Ft-ba kerül majd. 
Az adventi hétvégéken szép számmal vesznek részt a kalászi polgárok az ünnepségeken, 
szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt. 
A beruházásaink lassan a végükre érnek, a Kálvária utca és a Kinizsi utcai munkálatok 
lassan befejeződnek, a Kilátó utca és Kereszt utca tekintetében pedig elkezdődhetnek az 
útépítési munkák, amint az időjárás engedi. 
A Vasútsori járda is felújításra került a cserkészgrund előtt. A díszpollerek kihelyezése a 
jégpálya beüzemelése után kerül sor. 
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Napirendek megtárgyalása: 
 

1. Javaslat önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról 
szóló rendelet megalkotására 

147/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A lakásrendelet újrafogalmazására a gazdasági program 
megvalósítása érdekében kerül sor. A helyiség-bérlet szabályozása a korábbiakhoz 
képest nem változik lényegesen. Az új szabályozásokat a bizottság megtárgyalta, 
elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi rendeletet hozta: 

 
26/2015.(XII.16.) sz. Önkormányzati rendelet 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről, és a 
lakások bérleti díjáról szóló …/2015. (..) önkormányzati rendeletét. 
  
 

 
2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek elidegenítésének a feltételeiről szóló rendelet 
megalkotására 

148/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A gazdasági programunk meghatározza, hogy egy 
fenntartható ingatlan állományt kell kialakítanunk, amit kezelni tudunk. Célunk a 
leromlott állapotú bérlakás állomány fokozatos leépítése, melyet részben lebontással, 
részben értékesítéssel tudunk megvalósítani. Az előterjesztést a bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
dr. Hantos István képviselő: A rendelettervezetet végigolvasva azt látom, bizonyos 
kedvezményeket lehet kapni, ha hosszabb ideje, tíz éve ugyanott lakik. Ha az addigi 
bérlő átköltözik másik önkormányzati lakásba, elveszíti az előző bérleményhez fűződő 
lakhatási előjogát, hogy egy vásárlás esetén kedvezőbb feltételekkel vásárolja meg az 
önkormányzati lakást, legalábbis ezt olvasom ki az előterjesztésből. Azt javasolom, ha 



5 / 12 

valakinek hosszú önkormányzati bérleti múltja van, ne kerüljön hátrányos helyzetbe. 
hadd vihesse át ezt a fajta kedvezményét a másik lakásra át. 
Pál József irodavezető: A különféle kedvezmények a lakásbérleti szerződésekhez 
kötődnek, tehát nem kerül a kedvezmény felmondásra, ha a jogviszony nem változik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja 
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási és határozati javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi rendeletet hozta:  
 

27/2015.(XII.16.) sz. Önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a feltételeiről szóló 
…/2015. (..) önkormányzati rendeletét. 
 
 

3. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi 
érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 

140/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A 2015-ben a behajtási tevékenység hatékonysága nem 
javult. Új koncepciót dolgozunk ki, amennyiben indokolt lesz az ösztönző rendszer, 
újból a testület elé tárjuk a szabályozást. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja 
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet hozta:  
 

28/2015.(XII.16.) sz. Önkormányzati rendelet 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatási feladatokat 

ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 20/2015. (VI.26.) számú 

önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. 
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4. Javaslat belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
142/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

Rogán László polgármester:  
A törvényi előírásnak eleget téve elkészítettük a belső ellenőrzési tervet, valamint 4 
évre vonatkozó stratégiai tervet, melyeket a bizottság megtárgyalt és elfogadásra 
javasolt. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.  
 
dr. Hantos István képviselő: egy számszaki elírás van az előterjesztés II. mellékeltében, 
kérem javíttatni, de ettől tartalmilag nincs változás. 
Rogán László polgármester: Köszönöm, javítani fogjuk. 
 
Több 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: 
 

170/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi belső 
ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

171/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016-2019. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

5. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére 
146/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: Az önkormányzati bevételek beérkezése nem mindig 
egyezik meg a kiadások ütemezésével. A nem időben történő kifizetés miatt jelentkező 
kötbérek, bírságok elkerülése érdekében a pénzintézet által felajánlott 
folyószámlahitel-keret megoldást jelent. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta.  
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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: 
 

172/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft – azaz kettőmillió 
forint – összegű, 2016. december 31-én lejáró, éven belüli folyószámla hitelkeretet 
kíván igénybe venni a számlavezető pénzintézeténél, a Raiffeisen Bank Zrt-nél. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a folyószámla hitelkeret szerződés 
aláírására. 
Határidő: a szerződés aláírására 2016. január 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

6. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft v.a. jegyzett tőkéjének 
felemelésére 

149/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

 
Rogán László polgármester: A BKÜ-nek az FCSM Zrt. részére bruttó 20 millió forintot 
december 31-ig ki kell fizetnie a megállapodás szerint. Az ehhez szükséges forrást 
kizárólag tőkeemeléssel lehet a BKÜ részére megteremteni. Az előterjesztést a 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Rogán László polgármester: Volt egy képviselő-testületi döntés nem is olyan régen, 
mikor határoztak arról, hogy jogi eljárást kezdeményezünk az ismeretlen tettes ellen. 
Ez a képviselő-testületi döntés tartalmazta az FCSM Zrt-vel történő megállapodás 
ütemezett elfogadását is. Ez része annak a napirendi pontnak, amit most 
továbbviszünk. 
 
Pál Béla képviselő: Érdeklődnék, hogy az eljárás az ügyvezetőkkel szemben milyen 
stádiumban van? 
dr. Udvarhelyi István jegyző: Tanúmeghallgatások voltak már ebben az ügyben, a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság vizsgálja az ügyet, több információ egyelőre nincs. 
Pál József irodavezető: Mindenféle kapcsolódó okiratot bekértek, folyik a rendőrségi 
eljárás. 
 
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: 
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173/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 100%-os 
tulajdonában lévő Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft v.a. jegyzett tőkéjét 16.000.000 
Ft-tal felemeli. A tőkeemelés pénzbeli hozzájárulással teljesítendő. A forrást a 
Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015 (II. 20.) 
önkormányzati rendelet alapján az alábbiak szerint biztosítja: 
- 13. melléklet 12. sorában szereplő „József A u elkerülő út tervezése” sor terhére 8 600 
E Ft, 
- 11. melléklet 9. során szereplő „Felhalmozási célú általános tartalék” sor terhére 
4 188 E Ft, 
- 11. melléklet 8. során szereplő „Működési célú általános tartalék” sor terhére 3 212 
E Ft.  
A tőkeemelés teljesítésének határideje: 2015.12.18. 
A tőkeemeléssel kapcsolatos egyéb költségek a BKÜ Kft v.a-t terhelik. 
Felkéri a Végelszámolót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a változások 
cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

7. Javaslat a 0178/110 helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolására 
141/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Az ingatlan méreteinél fogva lakóházas ingatlanokra 
felosztható, célszerű ezért belterületbe vonni. Az előterjesztést a bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Rogán László polgármester: Budakalász Város Önkormányzata gazdálkodik. Eddig is 
tette, ezután is fog. Véleményem szerint, amennyiért vásároljuk ezeket, megegyeznek 
a 8-10-15 évvel ezelőtti összegeknek. A város érdekében gazdálkodni kell, ezért az 
önkormányzat folyamatosan vásárol területeket, ha olyan áron tudunk megvásárolni 
és amit a későbbiekben fejleszteni tudunk. Lakóvárosi övezetek kialakítása van 
folyamatban magánszemélyek és az önkormányzat által is. 
dr. Hantos István képviselő: Jól teszi az önkormányzat, hogy vásárol és gazdálkodik, de 
most nem fogom támogatni a javaslatot, mert nincs kényszerünk eladni területeket. 
Ha belterületbe vonunk területeket, igény lesz a megvásárlásukra. Vannak 
tartalékaink, és ki tudja, hogy alakul a jövőben a nagy- és helyi politika, lehet, hogy a 
későbbiekben nagyobb szükségünk lesz tőkére.  
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Szeretném hangsúlyozni, hogy 2006 óta 
fejlesztésre kijelölt ez a terület. Amikor 2-3 évvel ezelőtt ezt az ingatlant 
megvásároltuk, azért tettük, hogy gazdálkodjunk vele. Most nincs égetően szükségünk 
pénzre, de megfontolandó, hogy ha minél hamarabb megforgatjuk ezt a pénzt, annál 
nagyobb a haszon vonzata, amit akár ingatlanvásárlásra is fordíthatunk. 
A belterületbe vonás után a tényleges értékesítésig 2-3 év telik el. Ebben a ciklusban a 
Klenity területe és a 017-es ingatlanok azok, amik gazdára lelhetnek. Értékesítésükhöz 
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ezeket a lépéseket viszont meg kell tennünk, ezért kell most döntenünk erről a 
kérdésről.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerinti 7 igen, 3 nem, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

174/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 0178/110 hrsz-
ú,5424 m2 területű szántó művelési ágú ingatlant belterületbe csatolja. A belterületbe 
csatolással kapcsolatos összes költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, 
eljárási díj, földvédelmi járulék, földmérői munka stb.) kb. 4.027.000.- Ft-ot a 
tulajdonos önkormányzat viseli. A talajvédelmi terv elkészítésének költsége 70.000.- 
Ft, melynek kifizetése a 2015. évi költségvetés egyéb üzemeltetés rovat terhére 
történik. A fennmaradó 3.957 ezer Ft költséget a Képviselő-testület a 2016. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
belterületbe csatoláshoz szükséges dokumentumok aláírására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

8. Javaslat Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadására 

145/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: Jogszabályi kötelezettség, hogy évente értékeljük a 
település környezetvédelmi helyzetét, és erről tájékoztassuk a lakosságot. Az 
előterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Pál Béla képviselő: Jó az összeállított anyag, probléma az, hogy valamit tenni kell a 
zajterheléssel és a levegőminőséggel kapcsolatban. Megállapítottunk egy helyzetet, de 
mi a következő aktus ezzel kapcsolatban? 
Rogán László polgármester: A testületi döntés keretében peres eljárást indítottunk az 
elmaradt támogatással kapcsolatban. Egzakt információk birtokában tájékoztatást 
adunk majd az ügy állásáról. Aztán ott van a Megyeri híd, amely ideiglenes 
használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Amikor lejár ez az engedély, mindig jelezzük 
a hiátusokat. Amennyiben nem az állam, mi szeretnénk megoldani a dolgokat és olyan 
beavatkozásokat végezni, ami az élhetőséget javítani fogja. Bízom benne, hogy hírrel 
szolgálhatunk a közeljövőben. Háttértárgyalások folynak, nem ülünk a babérjainkon. 
Pál Béla képviselő: Tudomásom szerint az ideiglenes engedély lejárt október 
környékén. Kitől függ a meghosszabbítása? 
Rogán László polgármester: Nem tőlünk. 
Pál Béla képviselő: Tehát lejár és ők meghosszabbítják, miközben a József Attila utcán 
áll a sor és nagy a bűz. 
Rogán László polgármester: Előbb-utóbb valamelyik eljárási folyamat véget ér. Bízom 
benne, hogy a folyamatos jelzések tőlünk eredményre vezetnek a későbbiekben. 
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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: 
 

175/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezetvédelméről 

szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a 

beszámolóról a helyben szokásos módon tájékoztassa az város lakosságát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

9. Javaslat „Kalászi” névhasználat engedélyezésére 
144/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: A Sóbarlang működtetője a kalászi nevet szeretné 
használni az üzleti életben. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta.  
 
Márton András képviselő: Természetes, hogy a vállalkozások szeretnék megjelölni 
nevükben a Kalászi nevet, mintegy kötődésként. A sorrendiséget viszont be kellene 
tartani. Azt gondolom, a hivatal tehetne ebben a legtöbbet, mikor egy működési 
engedélyt kiad.  
Ezt azért mondom, mert a Sóbarlang már régóta működik ezzel a névvel. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm a felvetést. 
 
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: 

 
176/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Somos -Pávai 
Zsuzsanna egyéni vállalkozó kérelmére, hogy a Budakalász, Táncsics Mihály u. 3. szám 
alatti önkormányzati tulajdonban bérlőként létrehozott Sóbarlang a „Kalászi” nevet 
használja, viselje a tevékenységének, működésének időtartamára. A Képviselő-testület 
felkéri a kérelmezőt, hogy az erre vonatkozó jogerős cégbírósági végzésének másolati 
példányát a kézhez vételtől számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalba nyújtsa 
be.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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10. Javaslat a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztató 
elfogadására 

143/2015.(XII.15.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: Rendszeresen visszatérő napirend a projektek állásáról 
szóló tájékoztató. Az előterjesztés három témakört tartalmaz, 1./ a Telepi Óvoda 
energetikai korszerűsítését, 2./ a Nyitnikék Óvoda pomázi úti két épületének felújítási 
munkálatait, és a 3./ a Berdó szennyvízhálózat fejlesztése projektet. Az előterjesztést 
a 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 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

177/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő 

önkormányzati pályázati projektek állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Képviselő hozzászólások: 
 
Pál Béla képviselő: Áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek! 
Balogh Csaba képviselő: Szeretnék csatlakozni Pál Béla képviselőtársamhoz és azokra 
is gondoljunk, akik sajnos már nincsenek itt közöttünk.  
Márton András képviselő: Csatlakozom képviselőtársaimhoz. 
Tolonics István képviselő: Köszönetnyilvánítást szeretnék tolmácsolni a járda 
megújításához. A karácsonyi díszkivilágítás is bővül a Budai úton, ezt is köszönjük. 
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok! 
Rogán László polgármester: Bővíteni fogjuk még a díszkivilágítást, nyertünk 500 ezer 
Ft pályázati pénzt erre. 
dr. Hantos István képviselő: Berdó csatornázással kapcsolatban volt egy 
előtakarékosság, ami aztán ki is futott. Valaki fel akarta venni az ebből származó pénzt, 
de azt mondták neki, hogy a pénzt átutalták Budakalásznak és Budakalásztól kellene 
kérnie. Nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban, azt szeretném kérni, hogy kapjon 
tájékoztatást a lakosság, akár az előtakarékosság, akár a Berdó kapcsán. 
Rogán László polgármester: Teljesen jogos felvetés. Tegnap írtam alá egy nagyobb 
összeg kivételét a Berdóból, Dankovics Gábor foglalkozik ezzel az üggyel, arra bíztatok 
mindenkit, hogy most már bírjuk ki ezt a pár hónapot, de az igaz, hogy mindenki saját 
maga tudja a pénztárcáját.  
dr. Hantos István képviselő: Boldog Karácsonyt kívánok! 
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Máté István képviselő: Tegnap a társasházban egy idős úr fel akart menni az első 
emeletre egy idős, egyedülálló hölgyet meglátogatni. Kiderült, hogy csak rá akart sózni 
15 ezer Ft-t egy gyapjúpárnát. Vigyázzunk az idősekre, mert ilyen emberek járnak 
közöttünk! Kérésem, hogy mindenki figyeljen az idősekre és ha lát valamit, szóljon a 
képviselőknek. Áldott Karácsonyt szeretnék kívánni! 
Rogán László polgármester: Van még az időseknek szánt csomagból, az ünnepek után, 
akik tudják, hogy vannak rászoruló embereket, jelezzék Villám Zsuzsának, nem 
feltétlenül idős emberekre gondolok. A Hivatal nevében áldott ünnepeket kívánok és 
boldog új évet, a TV nézőknek pedig a figyelmet!  
 
 
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 14.44 perckor berekeszti.  

 
 

K.M.F. 
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