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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGA  

Szám:  2/2015 NJB 
  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Népjóléti Bizottság 
2015. február 17-én, (kedden) 14:00 órakor 

megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 

 
Jelen vannak: Tolonics István elnök 

Balogh Csaba tag 
Kárász Jánosné tag 
Garami Lászlóné tag 
 

Meghívottak: Balsai Judit osztályvezető 
Zelizi Erika intézményvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
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 Kalászi Idősek Klubja 2015.-évi nyári zárva tartásának elfogadására 
Bizottsági hatáskör 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Tolonics István bizottsági elnök 

 
5. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja 2014. évi beszámolójának elfogadására 

21/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
6. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2014. évben végzett munkájáról 

18/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Népjóléti Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Tolonics István elnök köszönti a megjelenteket. A rendes bizottsági ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Javasolja, hogy a 4., 5. és 6. 
napirendet tárgyalja elsőként a bizottság. 
 
A Népjóléti Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendet – 
a javasolt módosítással elfogadta. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja 2015.-évi nyári zárva tartásának elfogadására 

Bizottsági hatáskör 
 
Tolonics István elnök ismerteti az előzményeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Tolonics István elnök szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
A Népjóléti Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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11/2015.(II.17.) NJB határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a Kalászi Idősek 
Klubjának nyári zárva tartási idejét - a kérelemnek megfelelően – 2015. 
július 22-től 2015. július 3-ig határozza meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     intézményvezető 

 
 
2. Javaslat a Kalászi Idősek Klubja 2014. évi beszámolójának elfogadására 

21/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 

 
Tolonics István elnök ismerteti az előzményeket. 
 
Zelizi Erika: A beszámolóból kimaradt, hogy van egy vállalkozó, aki rendszeresen 
tüzelésre alkalmas építésből bontott fát ajánl fel. 
 
Tolonics István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
A Népjóléti Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2015.(II.17.) NJB határozat 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Népjóléti Bizottsága elfogadja a 
Kalászi Idősek Klubja 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     intézményvezető 

 
 
 
3. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2014. évben végzett munkájáról 

18/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Tolonics István elnök kérésére Slezák Szilvia védőnő ismerteti az előterjesztést. 
 
Garami Lászlóné: Az Egészségklubban lenne néhány fiatal nyugdíjas, aki szívesen 
segítene az adományok kezelésében. (gyűjtés, válogatás) 
 
Kárász Jánosné: Az adománygyűjtést valahogy le kellene választani a Családsegítőben 
történő adománygyűjtéstől. Sajnos ott nincs megfelelően kezelve. Ha az adományozó 
azt látja, hogy az általa leadott holmit csak ide-oda dobálják, elmegy a kedve attól, hogy 
legközelebb adjon valamit. 
 
Garami Lászlóné: Nagyon pontos, precíz a beszámoló. Nagyon részletes, érthető. 
Köszönöm. Hallottam, hogy vannak olyan helyek, ahol a rákszűrést a védőnők 
csinálják. Ez nálunk hogy áll? 
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Slezák Szilvia: Két kolléganőnk volt elméleti oktatáson. Gyakorlati képzést nem 
kaptak. Nem tudjuk megcsinálni. Úgy gondoljuk, hogy elég közel vagyunk akár 
Szentendréhez akár a fővároshoz, és inkább szakember végezze ezt a feladatot. 
HPV oltásról szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket. 30 fölötti létszámú gyermeket 
oltottunk be.  
 

Balogh Csaba megérkezett. A Bizottság 4 fővel folytatja munkáját. 
 
Tolonics István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
A Népjóléti Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2015.(II.17.) NJB határozat 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői 
Szolgálat 2014. évben végzett munkájáról szóló és a határozat 
mellékletét képező beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a Védőnői Szolgálatot, hogy  
továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a megelőzést, vegyen 
részt lakossági prevenciós feladatok, szűrővizsgálatok ellátásában, 
lebonyolításában,  
fordítson kiemelt figyelmet a pályázati lehetőségekre, különösen az 
egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokat érintően,  
a védőnői ellátás nyilvántartása és dokumentálása érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket az elektronikus védőnői program 
alkalmazására, 
szükség szerint fejlessze informatikai hálózatát, ehhez szükséges tárgyi 
feltételrendszerét. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot - a 
Védőnői Szolgálat iskola egészségügyre vonatkozó beszámolójára 
tekintettel - küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Szentendrei Tankerülete részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
4. Javaslat új szociális rendelet megalkotására 

26/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Tolonics István elnök ismerteti az előterjesztést.  
 
Rövid megbeszélés után Tolonics István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő rendelet-alkotási javaslatot. 
 
A Népjóléti Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2015.(II.17.) NJB határozat 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi rendelet-alkotási javaslatot: 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
…./2015.(II.19) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről.  

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

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

 
Tolonics István elnök kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az előzményeket. 
 
Rövid megbeszélés után Tolonics István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő rendelet-alkotási javaslatot. 
 
A Népjóléti Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2015.(II.17.) NJB határozat 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi rendelet-alkotási javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
../2015.(II. .) sz. rendeletét. 

 
 
6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére 

19/2015.(II.19.) sz. előterjesztés 
 
Tolonics István elnök kérésére Balsai Judit osztályvezető ismerteti az előzményeket. 
 
Rövid megbeszélés után Tolonics István elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati és rendelet-alkotási javaslatot. 
 
A Népjóléti Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2015.(II.17.) NJB határozat 
A Népjóléti 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. 
 



6 / 6 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

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

17/2015.(II.17.) NJB határozat 
A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi rendelet-alkotási javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló ../2015 (..) önkormányzati 
rendeletét. 

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

K.M.F. 
 
 

Tolonics István 
elnök 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


