
1/5 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG 

Szám: 13/2015 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 
2015. július 24-én, (pénteken) 8:00 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 
Jelen vannak: Kaltner Károly képviselő 

Major Ede képviselő 
Márton András képviselő 
Varga Gábor külsős tag 
 

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Yvette 
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Máté István elnök köszönti a megjelenteket. A rendkívüli bizottsági ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Kéri a meghívóban szereplő 
napirend elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal a javasolt 
napirendet elfogadta.  

 
Máté István bizottsági elnök megnyitja az ülést, a bizottság 3 fővel határozatképes. 

 
1. Javaslat az általános iskolák működtetői kötelezettségének vállalásával kapcsolatos 

döntés meghozatalára 
111/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 

 
Rövid megbeszélés után Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
89/2015.(VII.24.) PVB határozat: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján meghozott döntésről 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nkt. 74. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját 
és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon állami 
intézményfenntartó központ általi működtetéséhez megállapított 
hozzájárulás megfizetését vállalja. 
Határidő: 2015. augusztus 7. 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

2. Javaslat „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című 
pályázaton való részvételre 
109/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 
 
Máté István elnök ismerteti az előterjesztést 
Máté István elnök: A városnak nagy szüksége van a pályázatra, feszített a határidő 2015. 
augusztus 31-ig szerződést kell kötni. Már biztos ez az összeg? 
dr. Udvarhelyi István jegyző: A 150 millió forint egy keretösszeg, név szerint jelent meg 
a pályázati kiírás. 
Rogán László polgármester: Kértem a kollégákat, hogy éljünk a lehetőséggel, mielőbb 
készítsük el a pályázati kiíráshoz szükséges dokumentációt és költsük el a pénzt. Ebből 



3 / 5 

finanszírozhatjuk a Faluház tetőszerkezetét, a Mályva utcai óvoda kapna szigetelést és 
megújíthatjuk a belső energetikáját is. 
Máté István elnök: Szerintem még kevés is lesz ez a pénz. 
Major Ede képviselő: Örülök, hogy sikerült nyernünk, látványos eredményeket lehet 
elérni ezzel a pályázattal. 
Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
90/2015.(VII.24.) PVB határozat: 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
részt vesz a Széchenyi 2020 pályázati rendszer keretében megjelent, a 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című 
(KEOP-2015-5.7.0 kódszámú) kiemelt pályázati felhívásban, és felhasználja 
a 1464/2015.(VII.15) Kormányhatározatban részére megállapított 150 m. Ft. 
összegű keretösszeget. A Képviselő-testület a projekt szakmai tartalmának 
összeállítására, a pályázattal összefüggő valamennyi tennivaló 
foganatosítására, továbbá a szükséges közbeszerzési eljárás kiírására Rogán 
László polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. Pályázat szociális támogatásra 
110/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 
 
Balsai Judit ismerteti az előterjesztést. 
Máté István elnök: Sajnos nagyon sok a rászoruló. Örülök, hogy lehetőség nyílt erre a 
pályázatra. 
Balogh Csaba képviselő: Változott-e a segélyezési jövedelemhatár? Kevesen kaphatnak 
segélyt, pedig sok a rászoruló. 
Balsai Judit: Nem, a jövedelemhatár nem változott. 
Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
91/2015.(VII.24.) PVB határozat: 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján pályázatot nyújt be 
a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben 
történő benyújtására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására. 
  
Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős: Rogán László polgármester 
 

4. Javaslat Cserkész Alapítvány támogatására közösség műjégpálya építésre 
112/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 
 
dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti az előterjesztést. 
Máté István képviselő: 5 millió forintot adunk a jégpályához és 5 millió forint saját 
tőkével kell rendelkeznie a Cserkész Alapítványnak.  
Pál Béla képviselő: Az ötlet nagyon jó, mostanra alakult ki a megvalósítása. 
Balogh Csaba képviselő: Ide szakmaiság kell. Hogyan lehet ilyen összetákolt, használt 
dolgokból jégpályát építeni felelősséggel. A háttér megvan-e hozzá? 
Rogán László polgármester: Nem összetákolt rendszerről beszélünk. Egy szezont 
használt, jó minőségű anyagokat használnak fel, Wettstein András vállalkozási 
szerződést hozott a kivitelezésről, minden megvan a megvalósításhoz, a háttér kiszolgáló 
helységek is rendelkezésre állnak. 
Balogh Csaba képviselő: A testületnek óriási a felelőssége, rábólinthatunk? 
Rogán László polgármester: Igen. Rengeteg olyan dolog történt az elmúlt években, amik 
ezt előkészítették, csak a technológiára vártak. 
Varga Gábor külsős tag: Nem találok sehol fenntarthatósági tanulmányt. 
dr. Udvarhelyi István: Sok minden függ az időjárástól, ezt a pályát nullszaldóssá 
szeretnék tenni. 
Rogán László polgármester: Hiú ábrándokban ne ringassuk magunkat, biztosan kell 
segítenünk majd. De Óbuda 20 millió forintot költ jégpályára, mi csak 5-öt, viszont 
Budakalászon lesz műjégpálya, a gyerekek korcsolyázhatnak. 
Varga Gábor külsős tag: Nekem nem az a problémám, hogy pénzt adunk, hanem az, 
hogy ha nem sikerül elvész a pénzünk. 
Rogán László polgármester: Jó gazda módjára elvárjuk a fenntartást, és szerződést is 
kötünk. Wettstein Andrásnak érdeke, hogy működjön a jégpálya, mindent megtesz érte, 
200 gyereket foglalkoztat. 
Varga Gábor külsős tag: Én csak féltem a 10 millió forintot, azt szeretném, hogy holnap 
és holnapután is működjön. 
Major Ede képviselő: Úgy gondolom, Wettstein András rendelkezik azzal az erővel, hogy 
létre tudja hozni a jégpályát. Segítsük őket. 
Máté István képviselő: Én voltam, aki legjobban ellene volt, de mostanra úgy látom 
változott a helyzet. 
Rogán László polgármester: A vállalkozó gyerekei is cserkészek, ő is támogatja őket, és 
a csapat többi tagja és szüleik is mindenben segítik a csapatot. 
 
Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
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A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

92/2015.(VII.24.) PVB határozat: 
 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015 
(II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 6. során „közösségi műjégpálya 
céltartalék” megnevezésű, 5 M. Ft összegű keretet támogatás jogcímen átadja 
a Budakalászi Cserkész Alapítványnak (képviseli: Wettstein András elnök), 
és a fenti összeget átcsoportosítja a költségvetési rendelet 10. mellékletébe, 
ahol „Cserkész Alapítvány támogatása – közösségi műjégpálya építésre” 
formában nevesíti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására, és a szerződés teljesítés érdekében szükséges 
operatív feladatok ellátására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
Több napirend nem volt Máté István az ülést berekeszti.  

 
 

K.M.F. 
 
 

Máté István 
bizottsági elnök 

Varga Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 
Barna Yvette 
jegyzőkönyvvezető 


