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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Szám: 27/2014 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. november 10-én, (hétfőn) 09:30 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Máté István képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Molnár Éva jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Pál József irodavezető 
dr. Udvarhelyi István irodavezető 
dr. Wettstein András kuratórium elnöke 
Gazda Géza szakértő 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
 
1. Javaslat műjégpálya létesítésére irányuló kérelem elbírálására  

161/2014.(XI.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja:  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. 
Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a rendkívüli ülésnek egyetlen napirendje 
van. Kéri annak elfogadását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendet.  
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat műjégpálya létesítésére irányuló kérelem elbírálására  

161/2014.(XI.10.) sz. előterjesztés 
 
 
Rogán László: A Budakalászi Cserkész Alapítvány vezetője azzal a 
kérelemmel fordult Budakalász Város Önkormányzatához, hogy támogassa 
a budakalászi 1760 hrsz. alatt található ingatlanon mobil műjégpálya 
kialakítását. Több fordulós egyeztetés zajlott le a budakalászi közösségi 
műjégpálya létesítési kérelmével kapcsolatban. 
A sürgős tárgyalás indoka, hogy az alapítvány kuratóriumi elnöke jelezte, 
hogy 2014. november 10-éig Képviselő-testületi döntés szükséges ahhoz, 
hogy az eszközök gyártása megkezdődhessen, mivel ezt rendkívül kedvező 
áron tudja legyártatni.  
A képviselőtestületi ülést megelőzően a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizottság tárgyalta az ügyet. Kérem Máté István bizottsági elnököt, hogy 
röviden foglalja össze a bizottság állásfoglalását.  
 
Máté István: Nehéz döntés előtt állunk. A Bizottság végigtárgyalta az 
előterjesztést. Megnyugtatom a lakosságot, hogy nem csak ma reggel 
tárgyaltunk erről, hanem a múlt héten péntek óta, egész hétvégén.   
Úgy érzem, hogy ez egy forintosan alulértékelt beruházás. Tudomásunk 
szerint a gépészeti háttér többszöröse a csőrendszer költségének.  
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Nem ismerjük a valós műszaki tartalmat, nem ismerjük a garanciákat, 
hiszen bontott alkatrészekről van szó. Nem látjuk biztosítottnak, hogy az 
alapítvány működtetni tudja a pályát. 
A Bizottságnak az a kérése, hogy jobban készítsék elő az anyagot. 5 Mft-ot 
úgy odaadni, hogy nem látjuk biztosítottnak a további működést, nem 
támogatja a bizottság.  
Támogatjuk az elképzelést, de nem ebben a formában.  
 
Dr. Wettstein András: Nagyon szomorú szívvel hallom a Pénzügyi 
Bizottság döntését. Két évvel ezelőtt már megkerestük az Önkormányzatot. 
2014 márciusában részletesen előadtuk a terveket.  
Ekkor ezek az aggályok nem merültek fel, tőlünk ilyet nem kértek. Ezért 
most meglepődve hallom, hogy amikor benyújtunk egy olyan anyagot, ami 
lehetővé tenné, hogy december 20-án megnyílhatna egy műjégpálya, akkor 
egy mondvacsinált indokkal a bizottság elutasítja a kérelmet.  
Ha kellett volna, miért nem kértek egy héttel ezelőtt, kilenc hónappal 
ezelőtt anyagokat.  
Ismét kérem a bizottságot és a testületet, hogy gondolja át itt és most, mert 
most van lehetőség ennek a megvalósítására. 
 
Tolonics István: Én elmondtam a bizottsági ülésen is, hogy aki időben ad, 
az duplán ad. Mindegy, hogy most adjuk oda a támogatást, vagy jövőre. Én 
azt mondom, hogy most tegyük meg. 
A műszaki tartalom – Gazda Géza biztosan pontos felvilágosítást tud adni. 
 
Máté István: Általában szóban nem szoktak ilyen volumenű munkát 
levezényelni. Legalább egy költségvetést lehetett volna benyújtani.  
Nincs az önkormányzatnak semmi a kezében. Sem a műszaki háttérről, sem 
a költségekről.  
Ha egy vállalkozó előre kéri a pénzt, akkor valami garanciát kellett volna 
kérni.  
Az idő rövidségével – úgy érzem – kényszerhelyzetbe akarták hozni a 
Hivatalt és a Képviselőtestületet.  
 
Kaltner Károly: A határozat elfogadásakor el fog hangozni, hogy mi ezt 
nem utasítottuk el, hanem a 2015-ös évre tervezzük be az 5 mFt-ot. 
Elhangzott az is, hogy próbáltak mindenféle olcsó megoldást keresni, 
használt anyagokat beépíteni. Én utána néztem, hogy egy ilyen beruházás 
30 mFt-ba kerül. Ehhez az Alapítvány a mi 5 mFt-unkkal akar 
hozzákezdeni. És hogyan tovább? Láthatjátok, hogy a testület döntése nem 
elutasító, hanem olyan, hogy az Alapítványnak is nagyobb legyen a 
felelőssége.  
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Én azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb előkészítést igényel, és az 
Alapítványnak is hozzá kellene tennie anyagi forrást.  
 
Dr. Wettstein András: Az előkészítés történt két év óta. Az önrészt 
letettük mind anyagiakban, mind társadalmi munkában. 
Nem részleteztük a gépészeti kiadásokat, de le van írva. 
Lehet ilyen feltételt szabni, hogy gyűjtsön össze 5 mFt-ot, de jövőre nem 
lesz ilyen lehetőségünk, hogy a rolbát ennyiért vegyük meg, mert most 
eladó ennyiért. Jövőre a csőrendszer is kétszer ennyibe fog kerülni. 
A vállalkozóval az alapítványnak kell szerződést kötnie, a kockázat az 
alapítványé. Egy referenciával rendelkező céggel kívánunk szerződést 
kötni.  
 
Ercsényi Tiborné: Nekem is az a véleményem, hogy kétszer ad, ki 
gyorsan ad, de a biztonsági háttér hiányzik.  
Egyelőre nem láthatjuk, hogy ezt balesetmentesen, biztonságosan lehet 
működtetni.  
A cserkész alapítvány vállalja a felelősséget? Ha ott valami baleset 
történik, akkor Wettstein András lesz a felelős? 
 
Dr. Krepárt Tamás: Az alapítvány eredeti igénye 7 + 3 + 2 millió 
forintról szólt. Amikor elhangzott az 5 mFt, akkor az alapítvány azt 
mondta, hogy abból is megoldható.  
A legnagyobb problémám az egész beruházás és működtetés 
beláthatatlansága.  
A szerződésben szerepel, hogy a beruházással kapcsolatban nem támaszt 
több igényt, ezt az Alapítvány szeretné kivetetni. Lehet, hogy ez számunkra 
beláthatatlan anyagi terhet jelentene.  
 
Dr. Wettstein András: Az önkormányzat és az alapítvány közötti 
szerződés lényege az, hogy az alapítvány vállalja a felelősséget. 
Minden sportolásnál történhetnek balesetek. Ki lesz írva, hogy a 
műjégpályát mindenki saját felelősségére használhatja.  
Ami műszaki problémát jelenthet, oda a megfelelő nyilatkozat, amit a 
kivitelezők adnak.  
5+3+2 milliós támogatási kérelem arra vonatkozott, hogy 
továbbfejleszthető legyen a pálya, a plusz 2 m Ft-ot arra kértük, hogy 
rollbát szeretnénk venni. 
Az 5 mFt az eredeti költségvetésben szerepelő 5 mFt, ez alapján ez 
megvalósítható.  
Az önkormányzat által felkínált szerződés-szövegbe szerettünk volna 
módosításokat. 
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Az alapítványnak miért kellene olyan kötelezettséget vállalni, hogy nem 
kér több támogatást a jégpályához. Ha jövőre a Kormány úgy dönt, hogy 
támogatja a jégpályák megépítését, működtetését, és ehhez leutal az 
önkormányzatnak egy bizonyos összeget, eleve kizárjuk magunkat a 
támogatás lehetőségéből. Ezért kértük annak törlését.  
 
Rogán László: Többször elhangzott, hogy ígéretet kaptak arra, hogy az 
5mFt rendelkezésre fog állni. 
Valóban beszéltünk Wettstein úrral a jégpályáról. Én azt mondtam, hogy az 
ősz folyamán megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hogyan tudjuk az 5 
MFt-ot bizotsítani. 
Felolvasom a bizottság javaslatát. 
Ezt a döntést hozta a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság. 
Az 5 mFt-os támogatás esetén ez a műjégpálya használható és kivitelezhető 
lesz? 
 
Dr. Wettstein András: Igen. Változatlanul fönntartjuk, hogy 2015-ben az 
5mFt-os támogatás nem lenne elegendő. Ez olyan, mint amikor valaki 
meglát egy használt autót. Azt akkor és annyiért lehet megvenni. 
Ha most megkapjuk az 5 mFt-os támogatást, akkor meg tudjuk valósítani. 
Jövőre nem biztos. 
 
Máté István: Az 5 mFt nem használt csövekre lenne, hanem újakra. A 
közeljövőben rengeteg műjégpálya fog épülni. Ilyen jellegű csövet 
valószínű jövőre is lehet ennyiért venni.  
 
Dr. Wettstein András: Azért kerül ennyibe most ez a cső, mert a 
gyártósort egy nagyobb megrendelés miatt most állítják át. Ha jövőre csak 
a mi csöveink miatt kell átállítani, biztos, hogy többe fog kerülni. 
 
Rogán László: A módosító indítványt – a Bizottság határozati javaslatát 
bocsátom szavazásra. A határozat elfogadásához minősített többség 
szükséges. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

222/2014.(XI.10.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy elvileg támogatja a Budakalászi Cserkész Alapítvány 
mobil műjégpálya létesítésére irányuló kérelmét, mivel az a 
fiatalok sportolását és egészségmegőrzését szolgálja.  



6 / 6 

E nemes cél érdekében a Képviselőtestület a 2015. évi 
költségvetésében a beruházási költségek 50 %-át, de maximum 
5 mFt erejéig pénzösszeget különít el azzal a feltételellel, hogy 
az alapítvány a beruházás megvalósításához a további 
fedezetet önrészként biztosítja.  
A Képviselőtestület fontosnak tartja, hogy a 2014. október 29-
én kelt kérelemben meghatározott költségvetés, illetve 
üzemeltetési kalkuláció 2015. évben pontosításra kerüljön, 
mivel csak megalapozott költségvetés és működtetési üzleti 
terv alapján lehet döntést hozni.  
A Képviselőtestület felkéri az alapítvány elnökét, hogy a mobil 
jégpálya létesítésével kapcsolatos munkafolyamatokról, illetve 
az addig rendelkezésre álló önrészről tájékoztassa a Pénzügyi 
és Vagyonhasznosítási Bizottságot 2015. augusztus 31-ig.  
A Képviselőtestület ezt azért tartja fontosnak, mivel a fedezet 
megléte esetén a műjégpálya előkészítésének folyamata az őszi 
időszakban meg kell, hogy kezdődjön.  
Az Alapítványt támogatás esetén elszámolási kötelezettség 
terheli. 
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa a Kuratórium elnökét 

 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2015. 08. 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat okafogyottá vált. Rogán 
László polgármester a rendkívüli ülést berekeszti. 
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


