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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 13/2015 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. július 24-én, (péntek) 8:20 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

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

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

Jegyzőkönyvvezető: Barna Yvette 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat az általános iskolák működtetői kötelezettségének vállalásával kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
111/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

2. Javaslat „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című 
pályázaton való részvételre 
109/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

3. Pályázat szociális támogatásra 
110/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

4. Javaslat Cserkész Alapítvány támogatására közösség műjégpálya építésre 
112/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő 
napirendeket fogadja el a Képviselőtestület. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét 9 
egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
  
Napirendek megtárgyalása: 
 

1. Javaslat az általános iskolák működtetői kötelezettségének vállalásával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
111/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester: A testület 2012-ben döntést hozott arról, hogy az általános 
iskolák működtetését átadja az állami intézményfenntartónak, hozzájárulás 
megfizetése mellett. Idén újra nyilatkoznunk kell a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően arról, hogy 2015. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között vállaljuk-e 
a működtetést, vagy továbbra is hozzájárulást fizetünk az államnak a működtetés 
fedezetére. A miniszteri döntés értelmében továbbra is havi 6 millió 235 ezer forint 
hozzájárulást kell fizetnünk, erről határozatot hoznunk. 
 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. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
134/2015.(VII.24.) Kt. 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 
 
Rogán László polgármester: Kormányhatározatban 150 millió Ft keretösszeget 
állapítottak meg Budakalász részére, mely összegre pályázni lehet középületek 
energetikai fejlesztése címén. Meg kell határozni a projekt tartalmát, mely épületek 
azok, amelyek hőszigetelése, energetikai fejlesztése szükséges. A pályázat 100%-ban 
támogatott. A beadási határidő, a közbeszerzési eljárás lefolytatására, a szerződések 
megkötésére, a megvalósításra és az elszámolásra nagyon rövid idő áll rendelkezésre.  
 
Kérdés hozzászólás nem volt, Rogán László polgármester szavazásra bocsájtja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
135/2015.(VII.24.) Kt. 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 millió 
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 
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3. Pályázat szociális támogatásra 

110/2015.(VII.24.) sz. előterjesztés 
 
Rogán László polgármester: Egyes szociális segélyekre a korábbi években 90%-os állami 
támogatás járt, mely idén március 1-től megszűnt. A plusz kiadások jelentős terhet 
róttak az önkormányzatokra, így a kieső állami támogatásra pályázatot lehet 
benyújtani. Jelen előterjesztés a pályázaton való indulásra tartalmaz felhatalmazást.  
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 9 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

136/2015.(VII.24.) Kt. 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. 
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 
 
Rogán László polgármester: A Cserkész Alapítvány elnöke szeretne jégpályát 
üzemeltetni, amelyhez az Önkormányzat anyagi támogatását kéri. Az erre a feladatra 
elkülönített fedezet 5 millió Ft az idei költségvetésben rendelkezésre áll. Az Alapítvány 
a csatolt dokumentumok alapján kész és képes a létesítményt megvalósítani, ezért 
javaslom, hogy az Önkormányzat kössön vele szerződést. 
Tolonics István képviselő: Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a jégpálya építést, 
Wettstein András mindent megtesz érte, szerintem esély van rá, hogy nullszaldós 
legyen a jégpálya üzemetetése. 
Major Ede képviselő: Támogatni kell a cserkészcsapatot, a jégpálya egy jó ötlet. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

137/2015.(VII.24.) Kt. 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 
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műjégpálya céltartalék” megnevezésű, 5 millió 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. Rogán László polgármester az ülést berekeszti.  

 
 

K.M.F. 
 

 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

 
 
Barna Yvette 
jegyzőkönyvvezető 


