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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG 

Szám:  3/2015 PVB 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
a 2015. február 16-án, (hétfőn) 14:30 órakor 

 megtartott rendes nyilvános üléséről 
 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 

 
Jelen vannak: Máté István elnök 

Kaltner Károly tag 
Kosznovszky Gábor tag 
 

Meghívottak: Dr. Udvarhelyi István jegyző 
Szita László könyvvizsgáló 
Balsai Judit osztályvezető 
Pál Béla képviselő 
Pál József irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend:  
 
Nyílt: 
1. Javaslat új szociális rendelet megalkotására 

26/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság, Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 5. sz. 

módosítására 
20/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére 

19/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: minden bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására 

25/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
5. Javaslat a Sportcsarnokban tartandó testnevelésórák megtartására irányuló 

szerződéskötésre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal  
23/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Budakalász Város polgármesterének szabadság engedélyezéséről 

24/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
7. Beszámoló a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei Árvácska 

Állatvédő Egyesületnek 2014 évben nyújtott támogatások felhasználásának 
elszámolásáról 
22/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Máté István elnök köszönti a megjelenteket. A rendes bizottsági ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Javasolja, hogy a 2. és 3. 
napirendet tárgyalja elsőként a bizottság. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság a meghívóban szereplő napirendet – a 
javasolt módosítással – 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
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Napirend megtárgyalása: 
 
Nyílt: 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 5. sz. 

módosítására 
20/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 

 
Máté István elnök kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az előzményeket. 
  
Szita László: Elvégeztük Budakalász Város 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-
módosítási javaslat felülvizsgálatát. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot 
nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához, a Képviselő-testület döntésének 
megalapozásához. A költségvetés 5. számú módosítását a központi költségvetésből 
december 31-ig beérkezett támogatások átvezetése, a Képviselő-testület november, 
december hónapba hozott határozatainak átvezetése, valamint egyéb előirányzat-
rendezések indokolják. Véleményünk szerint a rendelet-módosítás a jogszabályi 
előírásokkal összhangban van, nem merült fel olyan információ, amely a bevételi és a 
kiadási előirányzat módosítás megalapozottságát érintené. A rendeletmódosítás 
tervezete rendeletalkotásra alkalmas. 
 
Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítási 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

10/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja az 
alábbi rendelet-módosítási javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
../2015.(II. .) sz. rendeletét. 

 
 
 
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére 

19/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Máté István elnök kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az előzményeket. 
 
Szita László: Elvégeztük Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
rendelettervezetének vizsgálatát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett 
előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés 
átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot 
nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához. Véleményünk szerint Budakalász 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi 
követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a 
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bevételi és a kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat 
megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.  
 
Kaltner Károly: A szociális törvény változása hogy érint bennünket? 
 
Balsai Judit: Az előterjesztés elején bemutatjuk, hogy melyek azok a jogcímek, amikre 
kapunk támogatást. A 14 mFt-os támogatás az idei évben lecsökkent 8,8 mFt-ra.  
 
Kaltner Károly: Korábban beszéltünk az ivóvízhálózat bővítéséről. Én szeretnék erre 2 
mFt-ot elkülöníteni. Ennek a részleteit majd kidolgozza a Hivatal.  
 
Balsai Judit: Eddig két módosító indítvány érkezett. Az egyik Pál Béla képviselő úr 
módosító indítványa. A másik Kosznovszky Gáboré. Az SZMSZ szerint képviselő 
közvetlenül benyújthat módosító indítványt, Kosznovszky úrét bizottsági javaslatként 
lehet a testület elé terjeszteni.  
 
Dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti Kosznovszky Gábor módosító indítványát.  
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Kosznovszky úr által a források megjelölésére 
javasolt csökkentések már jelentősen lecsökkentett tételek. Természetesen a bizottság 
tárgyalhat róla, és beterjesztheti a testület elé. 
 
Kosznovszky Gábor: Véleményem szerint a síkosságmentesítésre elég az 5 mFt. 
Egynyári virágokra be van tervezve 12 mFt, ebből 500 ezret át lehetne csoportosítani.  
 
Rogán László: Pál Béla módosító indítványáról beszéltem a képviselő úrral, és azt 
beszéltük meg, hogy a zárszámadáskor visszatérünk rá.  
A beruházási tartalék terhére 1 mFt-tal megemeltem a sporttámogatást. A 12 mFt nem 
csak az egynyári virágokról szól, hanem a meglévő zöldfelület kezeléséről. 
Tavaly decemberben megszavaztuk, hogy ebben az évben a Cserkészek részére 
elkülönítünk 5 mFt-ot. Ez a költségvetésben meg fog jelenni. Közösségi műjégpálya 
építés címszóval.  
Kaltner képviselő úr javaslata – a 2 mFt elkülönítése ivóvízhálózat létrehozásának 
támogatására – precedens teremtő. Amennyiben a lakosság részéről nem áll fenn a 
szándék, úgy nem kerül felhasználásra.  
 
Kaltner Károly: Ez elmúlt években is elég erőteljesen folyt a sportélet támogatása. 
 
Balogh Csaba: Csapadékvíz-elvezetés mennyire lesz erre konkrétan lehetőségünk. 
 
Rogán László: Ciklámen utca benne van, a Szentendrei út 1-3 előtt a kollégák 
megnézik. 
 
Balogh Csaba: Nefelejcs utcai villanyoszlop áthelyezését valamilyen módon meg kell 
oldani. 
 
Rogán László: Egyelőre azt most kivettük.  
 
Balogh Csaba: Zárszámadáskor térjünk vissza rá.  
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Pál Béla: Nagyon jó, hogy viszonylag sokat költünk a virágokra, zöldfelületre. Sajnos a 
Budakalászi HÉV állomás és környéke egy katasztrófa. Ott nemhogy virág nincs, de 
méteres gaz van. 
 
Rogán László: Az a BKV területe. Nem a mi feladatunk rendbe tenni. Folyamatos 
harcban  állunk emiatt a BKV-val. 
 
Pál Béla: Szerepel a költségvetésben a tévé támogatása. 
 
Rogán László: Ezt most hagyjuk benne. Az én kikötésem is az volt, hogy csak akkor 
maradjon meg, ha a többi tévétársasággal szerződni tudnak, mert jelenleg kb. 200 ember 
tudja fogni. 
 
Pál Béla: Én szeretném, ha a tévé közszolgálati lenne. Én pl. szóltam nekik, amikor a 
kettős keresztet állítottuk, hogy jöjjenek ki, és még csak nem is válaszoltak.  
 
Rogán László: Az újság és a tévé önkormányzati. Nem pártcélokat szolgál. A kettős 
kereszt állítása az pártesemény. Az újság és a tévé a köztájékoztatást szolgálja.  
 
Balogh Csaba: Szerintem is drága, amit a médiára költünk. Sok hasznosabb helye 
lenne ennek a pénznek.  
 
Rogán László: Egyetértek. Amennyiben nem tudjuk a nézettséget növelni, nem lesz 
értelme fenntartani.  
 
Kosznovszky Gábor: Visszavonom a módosító indítványomat.  
 
Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

11/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
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 2016. évben 405 304 E Ft-ban, a 2017. évben 405 304 E Ft-
ban, a 2018. évben 405 304 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 2016. évben 11 791 
E Ft-ban, a 2017. évben 19 468 E Ft-ban, a 2018. évben 19 013 E Ft-ban 
határozza meg, ezzel egyidejűleg az 221/2014.(XI.3.) Kt. határozatát 
visszavonja. A fizetési kötelezettségek tartalmazzák a 2014-ben 
megkötött, de év végéig nem folyósított hitelek valamint a 2015. évben 
tervezett hitelfelvétel tőketörlesztését és kamatfizetését egyaránt. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítási 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

12/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja az 
rendelet-alkotási javaslatot az alábbi módosításokkal: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló ../2015 (..) önkormányzati 
rendeletét az alábbi módosítással: 
 
 Sporttámogatásra a BMSE-nek 1 mFt-ot beruházási tartalék terhére 
 Közösségi műjégpályára 5 mFt a beruházási céltartalék terhére  
 Ivóvíz gerincvezeték létrehozására 2 mFt a beruházási tartalék terhére  

 
 
 
3. Javaslat új szociális rendelet megalkotására 

26/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Máté István elnök kérésére dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti az előzményeket.  
 
Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

13/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja az 
alábbi rendelet-alkotási javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
…./2015.(II.19) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről.  

 
 
4. Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására 

25/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Máté István elnök kérésére dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti az előzményeket 
és válaszol a képviselők által feltett kérdésekre.  
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Máté István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-alkotási 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

14/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja az 
alábbi rendelet-alkotási javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről megalkotja a …/2015.(  ) önkormányzati 
rendeletét. 

 
 
5. Javaslat a Sportcsarnokban tartandó testnevelésórák megtartására irányuló 

szerződéskötésre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal  
23/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 

 
Máté István elnök kérésére dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti az előzményeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Máté István elnök szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

15/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja az 
alábbi határozati javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Budakalászi Sportcsarnokban tartandó testnevelésórák megtartására 
irányuló szerződést köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a 
Kaláz Kft-vel és a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft.-vel. 
A szerződési feltételek: 
- 2015. január 1-től a budakalászi iskolás gyerekek Sportcsarnok-
használatát 70%-ban a KLIK, 30%-ban Budakalász Város 
Önkormányzata finanszírozza. 
- a KLIK az adott naptári évben igénybe vett sportcsarnok-
használat költségeit havi utólagos elszámolás alapján téríti meg.   
- a KLIK iskolai szorgalmi időszakban minden hétköznap 8.00 – 
13:30 óráig terjedő időtartamban jogosult a Sportcsarnok használatára 
ellenérték fejében. A Sportcsarnok bérleti díja egységesen 12.500 + 
ÁFA/óra.  
- 530 óra időkeret eléréséig a Kaláz Kft. jogosult a KLIK felé a 
12.500 Ft. + ÁFA 70%-nak megfelelő összeg bérleti díjként történő 
megfizettetésére, efelett a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft a 
bérleti díj 70%-át a KLIK felé, 30%-át Budakalász Város 
Önkormányzata felé továbbhárítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent 
részletezett szerződési feltételek alapul vételével a szerződést kösse meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
6. Budakalász Város polgármesterének szabadság engedélyezéséről 

24/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
István elnök kérésére dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti az előzményeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Máté István elnök szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

16/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja az 
alábbi határozati javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász Város 
Polgármesterének szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 

2015.02.23 – 02.27-ig   5 nap 
2015.03.30 – 04.10-ig  9 nap 
2015.06.29 – 07.17-ig   15 nap 
2015.12.16 – 12.31-ig  10 nap 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Jegyző 

 
 
7. Beszámoló a Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak, és a Szentendrei 

Árvácska Állatvédő Egyesületnek 2014 évben nyújtott támogatások 
felhasználásának elszámolásáról 
22/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 

 
Máté István elnök kérésére dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti az előzményeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Máté István elnök szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

17/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja az 
alábbi határozati javaslatot: 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben a 
Görkocsi Szolgáltató Betéti Társaságnak (2011. Budakalász, Ökörszem 
u. 20, Görcz Ferenc ügyvezető), nyújtott önkormányzati támogatások 
felhasználásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

18/2015.(II.16.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja az 
alábbi határozati javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben a 
Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnek (2000 Szentendre, Izbég, 
Szentlászlói út, Sztakó Jánosné – elnök) nyújtott önkormányzati 
támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Több napirend nem volt. Máté István elnök az ülést berekeszti. 
 

K.M.F. 
 

 
Máté István 

elnök 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


