
Oldal: 1/3 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 4/2014 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. február 24-én, (hétfőn) 15:00 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 

 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Németh Antal képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Máté István képviselő 
Tolonics István képviselő 
Balogh Csaba képviselő 

Meghívottak: dr. Molnár Éva jegyző 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Szita László könyvvizsgáló 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 

Javasolt napirend: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésére 

25/2014.(II.24.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  minden bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Kéri, hogy a javasolt napirendet 
fogadja el a Képviselő-testület. 
 

Máté István megérkezett. A jelenlévő képviselők száma 9 fő. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen szavazattal a 
javasolt napirendet elfogadta. 
 
Napirend megtárgyalása: 
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1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésére 
25/2014.(II.24.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László ismerteti a költségvetés előkészítésének körülményeit. Mai nap 1 óráig 
lehetett módosító indítványt benyújtani a bizottsági üléseket követően. Sem a Jegyző 
asszonyhoz, se hozzám nem érkezett ilyen. Így most csak az írásos előterjesztésről lehet 
szavazni.  
 
Szita László könyvvizsgáló: Elvégeztük Budakalász Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési rendelet-tervezetének – amelyben a költségvetési bevételek összege 
1.563.952 eFt, a költségvetési kiadások összege 1.716.851 eFt, a felhalmozási célú 
finanszírozási kiadások összege 25.628 eFt, a hiány összege -178.527 eFt, a hiánmyból a 
belső finanszírozásnak inősülő előző évi pénzmaradvány 37.500 eFt, a külső 
finanszírozásnak minősülő működési célú hitel „0” eFt, a beruházási célú hitel 141.027 
eFt – vizsgálatát.  
Véleményünk szerint Budakalász Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-
tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma 
összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásunkra olyan 
lényeges információ, amely a bevételi és a kiadási előirányzatok megalapozottságát 
érintené. 
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.  
 
Rogán László: A bizottsági ülésen elhangzott kérdésekre Balsai Judit kolléganőm 
írásban válaszolt, remélem, ezt mindenki megkapta.  
 
Kaltner Károly: Működési kiadásaink egyensúlyban vannak a bevételeinkkel. Az 
intézményeink működése biztosított. Új adónemet nem vezettünk be. Idén több út 
megújul, néhány helyen járdát is építünk. 
Ez a költségvetés vállalható, a bizottság elfogadásra javasolta.  
 
Krunity Péter: Az óvoda és az orvosi rendelő aktíválása hogyan szerepel a vagyonban? 
 
Balsai Judit: A jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonmérlegben fog szerepelni, 
a zárszámadáskor fogja látni a képviselőtestület, hogy mennyivel emelkedett a vagyon 
főösszege. 
 
Németh Antal: A múlt évben jelentős összeggel szerepelt az ún. peres ügyek. Ebben az 
évben nem szerepel. A bizottsági ülésen felmerült ennek kérdése, de azt a választ kaptuk, 
hogy nagyságrendje miatt nem szükséges külön szerepeltetni a költségvetésben.  
 
Rogán László polgármester Az eddig tett bizottsági ülésen is tárgyalt, továbbá az 
általam tett kiegészítést is befogadom a kiosztott táblázat szerint. Így a tárgyalt 
kiegészítésekkel együtt beépítve teszem fel szavazásra a határozati javaslatot és a rendelet 
tervezetet. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

30/2014.(II.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII.30) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját 
bevételét a 2014. évben 686 860 E Ft-ban, a 2015. évben 686 860 E Ft-ban, 
a 2016. évben 686 860 E Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a 2014. évben 5 106 E Ft-ban, a 2015. 
évben 3 596 E Ft-ban, a 2016. évben 7 345 E Ft-ban határozza meg azzal, 
hogy a fizetési kötelezettségek tartalmazzák a 2014. évben tervezett 
hitelfelvétel kiadásait is. E határozattal egyidejűleg az 45/2013.(II.22.) Kt. 
határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Ezt követően a rendeletalkotási javaslatot olvassa fel a Polgármester úr.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

2/2014.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
 
(A táblázat tartalmazza a kiegészítést.) 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést berekeszti. 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvezető 


