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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Szám: 6/2015 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottsága 
2015. október 26-án, (hétfőn) 14:00 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 
Jelen vannak: Tolonics István képviselő 

Máté István képviselő 
Kárász Jánosné 
Garami Lászlóné 

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

Jegyzőkönyvvezető: Barna Yvette 
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Javasolt napirendek 
 

Nyílt napirendi pont: 
1. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadására és támogatási kérelmének elbírálására.  
128/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Zárt napirendi pont: 

2. Javaslat Bathóné Juhász Helga gyermeke Bathó Levente részére méltányosságból 
adható rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítására  
Bizottsági hatáskör 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Tolonics István bizottsági elnök 
 
Tolonics István bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. A rendes bizottsági ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a Népjóléti Bizottság 3 fővel határozatképes. Kéri a 
meghívóban szereplő napirendek elfogadását. 

A Népjóléti Bizottság 3 egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Garami Lászlóné külsős bizottsági tagot bízza meg.  
  
Napirend megtárgyalása: 
 

1. Javaslat a Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2015. évi beszámolójának 
elfogadására és támogatási kérelmének elbírálására. Javaslat az általános iskolák 
működtetői kötelezettségének vállalásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
128/2015.(X.29.) sz. előterjesztés 
 
Tolonics István bizottsági elnök kérésére dr. Kulin Sándor, az alapítvány ügyvezetője 

ismerteti az előterjesztést és az előzményeket. 

dr. Kulin Sándor:  Az alapítványunk anyagi helyzete igen kritikus. Sajnos nem is lesz 
kedvezőbb a helyzet, amíg új bérlőt nem találunk. A megoldás érdekében új irányokat 
nyitottunk, az iskolákba elsősegély nyújtó tanfolyamot szervezünk a diákok részére. 

Garami Lászlóné: Az államilag finanszírozott prevencióra fordítható pénzből adhatunk-
e az alapítványnak, hogy ne a polgármesteri keretből fizessük az elsősegély 
tanfolyamot? 

Máté István bizottsági tag megérkezett, a bizottság 4 fővel folytatja a munkáját. 

Dr. Kulin Sándor: A következő években is szeretnénk folytatni a tanfolyamot az 
iskolákba, ehhez kérjük a támogatást. 

Rogán László polgármester: a támogatásokhoz testületi döntésre van szükség. Most 
ezt a pénzt az állam által fizetett prevenciós pénzből szeretnénk fizetni, jövőre 
bevonjuk a támogatás összegét a költségvetésbe. 

Kárász Jánosné: Nem kellene az alapítvány profilját megváltoztatni, mert a bérlőkkel 
mindig gond van. 

Dr. Kulin Sándor: Ez az objektum ott áll, mindenképp hasznosítani kell. 
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Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. Tolonics István bizottsági elnök felolvassa az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 

 

A Népjóléti Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
30/2015.(X.26.) NJB határozat: 

 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati 
javaslatot: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi Jóléti Szolgálat 

Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

A Népjóléti Bizottság  4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2015.(X.26.) NJB határozat: 
 

A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati 
javaslatot: 
 

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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Több nyilvános napirendi pont nem volt, a bizottság zárt ülésen folytatja aTolonics 

István bizottsági elnök megköszönte a bizottság munkáját, az ülést berekeszti. 

 
K.M.F. 

 
 

Tolonics István 
                       bizottsági elnök  

Garami Lászlóné 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
Barna Yvette 
jegyzőkönyvvezető 
 


