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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 

2. sz. módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Költségvetési rendelet módosítása 

Jelen előterjesztésre az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.28.) 

önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdésében előírtak indokolják, mely szerint „A 

Képviselő-testület a májusi, a szeptemberi és a költségvetési évet követő év februári rendes 

ülésén dönt a 2020. évi költségvetésének módosításáról.” 

A rendeletünk módosítása a május-augusztus hónapokban kapott többlet állami 

támogatások és támogatás lemondások, saját hatáskörű átcsoportosítások, illetve egyéb 

előirányzat rendezések miatt vált szükségessé. 

 

Egy május végi kormányhatározat alapján a közszolgáltatásokat érintő egyes 

bérintézkedések fedezetére összesen 32 435 E Ft többlet állami támogatásra lettünk 

jogosultak, melynek egy része a 2020. január 1-jétől esedékes minimálbér- és szakmai 

bérminimum emelését fedezi utólagosan. Ezt a kiadást az eredeti költségvetésben 

valamennyi intézménynél megterveztük, tehát szabad forrásnak minősül az összeg, ezért 

tartalékba helyezhető 21 684 E Ft. Az összeg másik része a pedagógusok július 1-jétől 

esedékes pótlékemelését fedezi, amit az intézményi költségvetésekben szükséges 

megjeleníteni.  

 

A költségvetési főösszeget érintő másik nagyobb tétel szintén az állami támogatásokkal 

kapcsolatos: a veszélyhelyzet alatti működés során az ellátottak száma csökkent, így a 

májusi normatíva lemondás során intézményeink érvényesítették ezeket a változásokat. 

Ennek eredménye 14 476 E Ft-os csökkenés, ami csökkenti működési tartékaink összegét. 

 

A Patakpart Általános Iskola építése kapcsán megtörtént a műszaki tartalom felülvizsgálata, 

ennek eredményeképpen több tétel módosul (pl. az eredetileg tervezettnél jóval nagyobb 

napelem-kapacitás kerül beépítésre). A változások miatt szükségessé vált a kivitelezői 

szerződés módosítása. Ezen túl a projektmenedzseri szerződés módosítása is indokolttá 

vált. Miután a kivitelezői szerződés műszaki tartalmába a módosítás során bekerül a talajvíz 

elleni szigetelés, ezzel okafogyottá válik a költségvetési rendeletbe korábban betervezett 2. 

sz. tartalékkeret felhasználás. Emiatt 16 745 E Ft forrás szabadul fel, aminek köszönhetően 

a szerződés-módosítások miatt felmerülő többletköltségeken felül 4 241 E Ft megtakarítás 

keletkezik. A megtakarított összeg a beruházási tartalékba helyezhető. 

 

A fentiekben kiemelt módosításokat és az egyéb változásokat a költségvetési főösszegre 

gyakorolt hatásuk szerinti bontásban az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
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Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek, bevételi elmaradások) 

Sor-
szám 

Intézmény 
Módosítandó 
jogcím 

Bevétel nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg 
eFt-ban 

Kiadás nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg eFt-
ban 

1. Önkormányzat 
Szociális ágazati 
pótlék támogatása 

Tel.önk.szociális és 
gy.jóléti 
feladatainak 
támogatása (06-
08.hó) 

9.melléklet 3.sor 1 973 
Bölcsőde személyi 
juttatások 

4.melléklet 14.sor 607 

      
Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 106 

      

Idősek Klubja 
személyi juttatások 

5.melléklet 14.sor 1 072 

      

Idősek Klubja 
járulékok 

5.melléklet 15.sor 188 

2. Önkormányzat 
Kulturális illetmény 
pótlék támogatása 

Tel.önk.kultúrális 
feladatainak 
támogatása (06-
08.hó) 

9.melléklet 4.sor 1 084 
Kós K.MK személyi 
juttatások 

5.melléklet 14.sor 922 

      
Kós K.MK járulékok 5.melléklet 15.sor 162 

3. Önkormányzat 

Költségvetési 
szerveknél 
foglalkoztatottak 
bérkompenzációja 

Helyi 
önkormányzatok 
működésének 
általános 
támogatása (05-
07.hó) 

9.melléklet 1.sor 251 
Nyitnikék Óvoda 
személyi juttatások 

2.melléklet 14.sor 5 

      

Nyitnikék Óvoda 
járulékok 

2.melléklet 15.sor 1 

      

Bölcsőde személyi 
juttatások 

4.melléklet 14.sor 65 

      
Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 11 
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Sor-
szám 

Intézmény 
Módosítandó 
jogcím 

Bevétel nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg 
eFt-ban 

Kiadás nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg eFt-
ban 

      

KKMHK személyi 
juttatások 

5.melléklet 14.sor 37 

      
KKMHK járulékok 5.melléklet 15.sor 6 

      

Idősek Klubja 
személyi juttatások 

6.melléklet 14.sor 9 

      

Idősek Klubja 
járulékok 

6.melléklet 15.sor 2 

      

Polgármesteri 
Hivatal személyi 
juttatások 

7.melléklet 14.sor 19 

      

Polgármesteri 
Hivatal járulékok 

7.melléklet 15.sor 3 

      

Önkormányzat 
személyi juttatások 

8.melléklet 14.sor 79 

      

Önkormányzat 
járulékok 

8.melléklet 15.sor 14 

4. Önkormányzat 

Tel.önk.egyes 
közszolgáltatásokat 
érintő 
bérintézkedések 
támogatása 
(305/2020.(VI.30.) 
Korm. Rend.) 

Helyi 
önkormányzatok 
működésének 
általános 
támogatása  

9.melléklet 1.sor 699 
Nyitnikék Óvoda 
személyi juttatások 

2.melléklet 14.sor 5 486 

   

Tel.önk.egyes 
köznevelési 
feladatainak 
támogatása 

9.melléklet 2.sor 21 167 
Nyitnikék Óvoda 
járulékok 

2.melléklet 15.sor 850 
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Sor-
szám 

Intézmény 
Módosítandó 
jogcím 

Bevétel nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg 
eFt-ban 

Kiadás nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg eFt-
ban 

   

Tel.önk.szociális és 
gy.jóléti 
feladatainak 
támogatása  

9.melléklet 3.sor 5 662 
Telepi Óvoda 
személyi juttatások 

3.melléklet 14.sor 3 539 

   

Tel.önk.kultúrális 
feladatainak 
támogatása  

9.melléklet 4.sor 4 907 
Telepi Óvoda 
járulékok 

3.melléklet 15.sor 549 

  

Feladatmutatós 
normatívák májusi 
lemondása 
(vészhelyzet miatt) 

Tel.önk.egyes 
köznevelési 
feladatainak 
támogatása 

9.melléklet 2.sor -3 237 
Bölcsőde személyi 
juttatások 

4.melléklet 14.sor 283 

   

Tel.önk.szociális és 
gy.jóléti 
feladatainak 
támogatása  

9.melléklet 3.sor -11 239 Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 44 

  

Bölcsőde 2020. évi 
illetménykiegészítés 
támogatása 
(51/2020.(III.20.) 
Korm. Rend.) 

Tel.önk.szociális és 
gy.jóléti 
feladatainak 
támogatása  

9.melléklet 3.sor 4 343 
   

  

Covid-19 támogatás 
bevétele és kiadása 

Működési 
bevételek 

8.melléklet 3.sor 1 955 
   

         

  

2018. évi 
többletnormatívák - 
tűzifa,egyéb - 
visszafizetése 

   

Elvonások és 
befizetések 

8.melléklet 18.sor 1 442 
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Sor-
szám 

Intézmény 
Módosítandó 
jogcím 

Bevétel nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg 
eFt-ban 

Kiadás nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg eFt-
ban 

  

2019. évi 
többlettámogatás 
bevétele 

Elszámolásból 
származó 
bevételek 

9.melléklet 6.sor 3 521 
   

      
Tartalékok 11.melléklet 5.sor 24 244 

5. Önkormányzat 

Patakpart Iskola 
építés közüzemi 
díjainak 
továbbszámlázott 
bevételei 

Működési 
bevételek 

8.melléklet 3.sor 15 000 
Patakpart Iskola 
építés közüzemi 
díjak kiadásai 

8.melléklet 16.sor 15 000 

6. Önkormányzat 

Berdo csatornázás 
KEHOP pályázat 
bevétele (utolsó 
részszámla állami 
támogatása) 

Felhalmozási 
c.egyéb 
támogatások áht-n 
belülről 

8.melléklet 
5.b.sor 

762 
Önkormányzat 
dologi kiadásai 

8.melléklet 16.sor 762 

7. Önkormányzat 
ASP pályázat állami 
forrása 

Működési c.egyéb 
támogatások áht-n 
belülről 

8.melléklet 
1.b.sor 

8 659 
   

   
Összesen 

 
55 507 Összesen 

 
55 507 
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Kiadási főösszeget nem érintő módosítások (kiadás átcsoportosítás) 

Sor-
szám 

Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken 
Helye a 
rendeletben 

Összeg 
eFt-ban 

Kiadás nő 
Helye a 
rendeletben 

Összeg eFt-
ban 

1. 
Nyitnikék 
Óvoda 

Szalonka Óvoda 
eszközbeszerzés - 
1.módosítás 
korrekciója 
intézmények között 

Telepi Óvoda - 
Kisértékű tárgyi 
eszköz beszerzés 

13.melléklet 
68.sor 

1 514 
Nyitnikék Óvoda - 
Kisértékű tárgyi 
eszköz beszerzés 

13.melléklet 
66.sor 

1 514 

2. Önkormányzat 

Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltóság 
tagdíj emelése 2020. 
január 1-jétől 

Működési célú 
általános tartalék 

11.melléklet 
5.sor 

2 278 
Önkormányzat 
dologi kiadások 

8.melléklet 
16.sor 

2 278 

3. Önkormányzat 

Patakpart iskola 
szerződésmódosítások 
(kivitelezési és 
projektmenedzsmenti) 

Patakpart 
Általános Iskola 
építés 

13.melléklet 
48.sor 

9 490 
Önkormányzat 
dologi kiadások 

8.melléklet 
16.sor 

5 249 

      
Beruházási 
céltartalék 

11.melléklet 
4.sor 

4 241 

   
Összesen 

 
13 282 Összesen 

 
13 282 

 

Polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások (költségvetési rendelet 10. § (2), (3), (5) és (6) bekezdés felhatalmazása alapján) 

Sor-
szám 

Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken,  
Helye a 

rendeletben 
Összeg 
eFt-ban 

Kiadás nő 
Helye a 

rendeletben 
Összeg eFt-

ban 

1. Önkormányzat 
Szalonka utcai óvoda 
átalakításának 
többletkiadásai 

Beruházási 
céltartalék 

11.melléklet 
4.sor 

2 780 
Szalonka utcai 
óvoda átalakítása 

13.melléklet 
47.sor 

2 780 
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Sor-
szám 

Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken,  
Helye a 

rendeletben 
Összeg 
eFt-ban 

Kiadás nő 
Helye a 

rendeletben 
Összeg eFt-

ban 

2. Önkormányzat 

Patakpart Általános 
Iskola építéséhez 
tornateremnél 
talajcsere kiadásai 

Beruházási 
céltartalék 

11.melléklet 
4.sor 

8 015 
Patakpart Általános 
Iskola építése 

13.melléklet 
48.sor 

8 015 

3. Önkormányzat 

Polgármesteri 
keretből 
Szentistvántelepi 
templomnál 
hulladékgyűjtés 
kiadásai 

Polgármesteri 
keret 

11.melléklet 
1.sor 

122 
Önkormányzat 
dologi kiadásai 

8. melléklet 16. 
sor 

122 

4. Önkormányzat 

Polgármesteri 
keretből a Váci 
Tankerületi Központ 
Kalász Művészeti 
iskola fúvószenekari 
táborának 
támogatása 

Polgármesteri 
keret 

11.melléklet 
1.sor 

150 
Váci Tankerületi 
Központ támogatása 

10. melléklet 2. 
sor 

150 

5. Önkormányzat 

Patakpart Általános 
Iskola parkoló terv 
felülvizsgálata 
többletkiadásai 

Beruházási 
céltartalék 

11.melléklet 
4.sor 

610 
Patakpart Általános 
Iskola építés 

13.melléklet 
48.sor 

610 

6. Önkormányzat 
Pomázi út 1-3. és 6. 
(óvoda) járdafelújítás 
kiadásai 

Beruházási 
céltartalék 

11.melléklet 
4.sor 

405 
Pomázi út járda 
felújtás I. ütem 

12. melléklet 
13.sor 

405 

   
Összesen 

 
12 082 Összesen 

 
12 082 
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A módosítások hatására a költségvetés főösszege 55 507 E Ft-tal emelkedik. 

 

A rendelet-tervezetbe az alábbi határozati javaslatok átvezetése is szerepel. 

II. Kapcsolódó döntések 

1. „Budakalász, 16 tantermes iskola építése II.” vállalkozási szerződés 2. sz. 
módosítása 

 
2019. március 19. napján Budakalász Város Önkormányzata és a SWIETELSKY Építő Kft. 
között Közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződés jött létre „Budakalász, 
16 tantermes iskola építése II.” tárgyában. A Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása 2020. 
április 29-én került aláírásra, előre nem látható feltételek miatt a teljesítési határidő és a 
műszaki ütemterv módosult.  
 
A 2. sz. vállalkozási szerződés módosításának okai: 
 
A műszaki tartalom: 

- a műszaki ellenőr és tervező által jóváhagyott, műszakilag egyenértékű, de 
költséghatékonyabb termékek beépítése,  

- vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása eredményeképpen létrejött határidő módosítás 
miatt a 7/2006.(V.26.) TNM rendelet energetikai követelményeinek történő megfelelés, 

- az iskola főbejáratának megközelíthetőségének hatósági előírásai szerinti áttervezése és 
megvalósítása, 

- talajvíz elleni két rétegű vízszigetelés  

miatt változott. 
 
A fenti műszaki tartalom változása miatt a Vállalkozó részére fizetendő vállalkozási díj összege 
nettó 3 695 E Ft + Áfa, azaz bruttó 4 693 E Ft költségnövekedést eredményez. 
Szerződéstervezet az előterjesztés 1.mellékletében szerepel. 
 
 

2. Projektmenedzseri feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés 1. sz. 
módosítása 

 
Budakalász Város Önkormányzata a Pilishő Kft-vel 2018. július 20-án megbízási szerződést 
kötött a Budakalászon létesülő új, 16 tantermes általános iskola („Patakpart Általános Iskola”) 
építésével kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátására. 
 
A projekt megvalósítása során többletfeladatok váltak szükségessé 

- · a projekt időbeli elhúzódása, 
- · a kivitelezői szerződés többszöri módosítása, 
- · a finanszírozási nehézségek, 
- · az elszámolási nehézségek, 
- · az eszközbeszerzéssel kapcsolatos előkészítési feladatok 

miatt. 
 
A fenti többletfeladatok miatt a projektmenedzseri szerződés összege nettó 6 150 E Ft + Áfa, 
azaz bruttó 7 811 E Ft költségnövekedést eredményez. A szerződéses összeg ezzel nettó 14 
850 E Ft-ra (bruttó 18 860 E Ft-ra) változik. Szerződéstervezet az előterjesztés 2. mellékletében 
szerepel. 
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A fenti két szerződés-módosítás többletköltségeire az biztosít fedezetet, hogy a műszaki 
tartalom változása miatt a költségvetési rendeletbe korábban beépített 2. sz. tartalékkeret 
felhasználás okafogyottá válik (a talajvíz elleni kétrétegű szigetelés bekerült a szerződés 
műszaki tartalmába). Ezzel felszabadul 16 745 E Ft forrás, ami a két szerződés módosítása 
nyomán felmerülő többletköltségeken felül 4 241 E Ft megtakarítást jelent, ami a beruházási 
tartalékba helyezhető. A fenti változtatások költségvetési hatásait az alábbi táblázat foglalja 
össze: 
 

Megnevezés Beruházás Dologi 
Beruházási 
tartalék Összesen 

1.módosításban szerepel- 
2.tartalékkeretfelhasználás felszabaduló forrás 13 185 3 560 

 
0 16 745 

Swietelsky szerz. mód (marad az előirányzaton) 3 695 998 0 4 693 

projektmenedzsment növekménye 0 7 811 0 7 811 

Felszabaduló forrás szerződésmódosítás után 9 490 -5 249 0 4 241 

Rendezése:     

beruházásból dologiba átcsoportosítás -5 249 +5 249 0 0 

megtakarítás (beruházási tartalékba 
helyezendő) -4 241 0 

 
4 241 0 

Változás összesen -9 490 5 249 4 241 0 

 
 

Határozat javaslat 1. 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „Budakalász, 16 tantermes 
iskola építése II.” vállalkozási szerződés 2. számú módosításában foglaltakat és 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 2. számú módosításának 
aláírására. A szerződésmódosítás fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendelete tartalmazza. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. október 15. 

 
 
Határozat javaslat 2. 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Budakalász, 16 tantermes 
iskola építésével kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátására kötött megbízási 
szerződés 1. számú módosításában foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert a 
megbízási szerződés 1. számú módosításának aláírására. A szerződésmódosítás 
fedezetére a költségvetési rendelet 13. melléklet 48. sorában szereplő Patakpart Általános 
Iskola építés soráról 5 249 E Ft-ot a rendelet 8. melléklet 16. sor Önkormányzat dologi 
kiadások sorra átcsoportosít, míg további 4 241 E Ft-ot beruházási tartalékba helyez. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. október 15. 
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3. Javaslat az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tagdíjának emelésére  

Önkormányzatunk a 2003. november 14-én kelt Társulási Szerződéssel alapító tagja lett az 

Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságnak. A Társulási szerződés (jelen előterjesztés 3. sz. 

melléklete) 9. a. pontja alapján a tagok kötelesek a közgyűlés határozatait betartani. A korábbi 

években 25 Ft/lakos/hó tagdíjat a Közgyűlés a 2019. január 18-i ülésén egyhangú döntéssel 42 

Ft/lakos/hó összegre emelte, városunk Képviselő-testülete azonban nem döntött erről a 

határozatról, ezért mind a 2019. évi, mind a 2020. évi költségvetésben továbbra is 25 

Ft/lakos/hó összegre volt fedezetünk. (az ülés jegyzőkönyve az előterjesztés 4. sz. melléklete) 

Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság működőképességének fenntartása érdekében 

javaslom az emelt összeget 2020. január 1-jétől elfogadni, melyre a fedezetet (17 Ft/lakos/hó x 

11 165 fő x 12 hó = 2 277 660,- Ft) a költségvetési rendeletben szereplő általános működési 

tartalék biztosítja. 

 

Határozati javaslat 3. 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 
tárulási díját 2020. január 1-jétől 42 Ft/lakos/hó összegben állapítja meg. Az emelés fedezetére 
a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés 11. melléklet 5.sor Működési célú általános 
tartalékból 2 278 E Ft-ot átcsoportosít a rendelet 8.melléklet 16.sor Önkormányzat dologi 
kiadásaira. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az 
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. október 15. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslatok, valamint a rendeletalkotási javaslat elfogadására. 

 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 

 

Budakalász, 2020. szeptember 22. 

 

dr. Göbl Richárd 

   polgármester 



BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2020. (IX….) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §  

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

költségvetési bevételi főösszegét    2 251 506 ezer forintban 
költségvetési kiadási főösszegét    5 749 009 ezer forintban 
a hiány összegét     -3 497 503 ezer forintban 
állapítja meg, melyből 
működési költségvetési egyenlegének összege             -634 434 ezer forint 
felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:       -2 863 069 ezer forint. 
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés  
felhalmozási célú finanszírozási kiadásait           29 925 ezer forintban 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét 
belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 

3 527 428 ezer forintban  
finanszírozza.” 

 

(2) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 2 037 844 ezer forintban, 

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 213 662 ezer forintban határozza meg.” 

 

(3) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2 672 278 ezer 
forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 3 076 731 ezer forintban 
határozza meg.” 

 
2. §  

A R. 1-13. és 20-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-13. és 20-21. melléklete lép. 

 

Záró rendelkezés 

3. § 
 
Ez a rendelet 2020. október ... napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. 
napjától kell alkalmazni.  
 
 
 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 
 polgármester jegyző 

 
 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. szeptember 30-i ülésén fogadta el, 
kihirdetése 2020. október ..-án megtörtént. 
 
 
dr. Deák Ferenc jegyző 
  



 2 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Budakalász Város Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.28.) 
rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV alapján a 2020. 
6-8. hónapban beérkezett központi támogatások, a bevételi többletek és elmaradások 
rendezése, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1 -2.§ Az Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, 
kiemelt előirányzatonkénti bontásban. 

3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
 



Hatástanulmány 
 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi 
és kiadási főösszege 55 507 E Ft-tal emelkedik. 

 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei: 

A rendeleten átvezetésre kerültek az augusztus 31-ig a központi költségvetésből 
kapott támogatások és támogatás lemondások, saját hatáskörű átcsoportosítások, 
továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának elmaradása 
hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű. 

 
5.  Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek:  
 

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket 
adottak. 
 
 



CrZrm Z,, Q%**,

Offirr7rr**r7zác:7a.ázu.z/áller/zr.ac/ft
7100 Kaposvár, Kereszt u. ].

T ellfax 82-3 l4-326, Tel: 30-95ó-7064, e-mail: szita,kft(@t-online,hu

FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budakalász Város Önkormányzat 2020. évi köItségvetéséről szőlő 212020 (II.28.) sz.

Ök. rendelet II. sz. módosításáról (2020. szeptember 28.)

Elvégeaük Budakalász Város Önkormányzat Képvise ló-testtiletének 2020. szeptember 28-i rendes
ülésére beterjesztett, az önkormányzat 2020. éVi költségvetéséről szőló 212020.1lL 28.) Ök, rendelet
ll. számú módosításának fe lü lv izsgá latát.
A költségvetési rendeletmódosítás elóterjesztése a polgármester, a módosítás elfogadása a Képviselő-
testület feladata. A mi feladatunk a rendeletmódosítás véleményezése,
A rendeletmódosítás felülvizsgálatát az önkormányzatokra vonatkozó törvények, jogszabályok és a
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre.
Az államháaartásról szóló 201l. évi CXCV, törvény 34. § szerint:
( l) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenó bevételek és kiadások módosításáróI,
a kiadási előirányzatok közötti átcsopoltosításr,ól a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a
képviselőrestület dönt.
(2) A helyi önkonnányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a lrelyi ön-
kormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosí-
tást,
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kor-
rnány rendeletében meghatározott esetben a heIyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskör-
ében módosíthatóak, a kiadási e|óirányzatok egymás között átcsoportosithatóak.
(4) A képviseló-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzaí-
átcsopoftosítás áwezetéseként - az elsó negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti
idópontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-i hatállyal módosída a költségvetési rendeletét,
Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási elóirányzatail zároIja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviseló-testület elé kell terjeszteni a költ-
ségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezése során meg kell gyóződnünk anól, hogy a rendelet-
módosítás nem taftalmaz-e a törvényekkel, .jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket és a bevételi,
kiadási előirányzatok biaosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A felülvizsgálat magába foglalja a mó-
dosítások előirányzatait megalapozó számítások Vizsgálatát,
Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgáIói véleményünk kialakításá-
hoz, a Képviselő-testület döntésének megalapozásához.

A2020. évi költségvetés lI. szárnír módosítását
. a május-augusztus hónapokban kapott többlet állami támogatások és támo8atás lemondások,
. a sa.iát hatáskörű átcsoportosítások,
. az egyéb elóirányzat rendezések

indokoIják,



Az előirányzat módosítások következtében a költségvetés bevételi és kiadási elóirányzata 55.507 E Ft-

tal nó az alábbiak szerint:

A bevételi főösszeget érintő módosítások:

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú egyéb támogatások államhiiaartáson belülről

Működési bevételek

Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről

össresen

A kiadasi főósszeget érintő módosítások:

Személyijuttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociálís hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Elvonások és befi zetések

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Működési célú tartalékok

Beruházások

Felújítások

Felhalmozási célú tartalékok

össr"."n

- a költségvetési bevétel összege:
- a költségvetési kiadás összege:
- a költségvetés egyenlege:
- amelyből

- a működési költségvetés egyenlegének összege:
- a felhalmozási költségvetés egyenlegének összege:

Kaposvár, 2020. szeptember 24.

szita Lá6zló
ü8yvezetó

szita és Társai Kön}.r'Vizs8áló, Tanácsadó és szolgáltató Kft,
7400 Kaposvár, Keresá u, l,

MKVK nyilvántartási szám: 00ló l9
Köhségvetési minőshés száma: KM00234l

Ezer Ft-ban

+29.13l

+8,65 9

+l6,955

+,7 62

+55.507

Ezer Ft-ban

+|2.123

+1.936

+23.4l l
+1.442

+l50

+21 ,694

+1,9l5

+405

-7.569

+55.507

A bevételi főösszeget nem érintő előirányzat módosítás összege 0 E Ft.
A kiadási fóösszeget nem érintó előirányzat módosítás összege 13.Z82 E Ft,
A polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások összege 12.082 E Ft.

A rendeletmódosítás után Budakalász Város Önkorm ányzaía z02O. évi költségvetésében

Véleményünk szerint a rendeletmódosítás a jogszabályi előírásokkal összhangban van, nem ju-
tott tudomásunkra / nem merült f€l olyan információ, amely a bevételi és a kiadási előirányzat
módosítás megalapozottságát érintené. A rendeletrnódosítá§ tervezete rendeletalkotásra alkal-
mas.

2.25 1.506 E Ft
5 -749.009 E Ft

_3.497.503 E Ft

-634.434 EFt
-2.863.069 E Ft

Szita Lá6zló
kama-rai ta8 könyvvizsgáló

MKVK tagsági szám: 00l504
Kóltsé8vetési minósítés száma: KM 000780



 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

2. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött 

egyrészről: Budakalász Város Önkormányzata 

Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Adószám: 15730961-2-13 

Pénzforgalmi számlaszám: 12001008-00173183-00100006 

Képviselő: dr. Göbl Richárd polgármester 

mint megrendelő, továbbiakban: Megrendelő 

másrészről: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelőségű Társaság 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

Levelezési cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 13 

Cégjegyzékszám: 01-09-720396 

Adószám: 10572795-2-41 

Pénzforgalmi számlaszám: 12001008-00125465-00100006 

Képviselő: Sió Zsolt és Bodnár Ferenc Sándor 

mint vállalkozó, továbbiakban: Vállalkozó 

Megrendelő és Vállalkozó, együttesen a továbbiakban: Felek – között az alulírott napon és helyen 

az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban 

Kbt.) második része alapján vállalkozási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési nyílt 

eljárást indított „Budakalász, 16 tantermes iskola építése II.” tárgyban. 

Felek között az eljárás eredményeként 2019. március 19-én vállalkozási szerződés jött létre, 

melyet 2020. április 29.-én az 1. számú szerződésmódosítással módosítottak. 

 

1. Szerződés-módosítás 

Szerződő felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződés 5.1 pontját az alábbiak szerint 

módosítják: 

A Megrendelő által, a Vállalkozó részére fizetendő vállalkozási díj összege: 

nettó 2 755 880 811 Ft-ról 

nettó 2 759 576 233 Ft-ra módosul 

Jelen pontban rögzített nettó 3.695.422 Ft költségnövekedés a végszámla összegében kerül 

elszámolásra. 

Szerződő felek a vállalkozási szerződést az alábbi 5.9.1 ponttal egészítik ki: 

A végszámla összege a vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása alapján elvégzett munka 

ellenértékével, azaz nettó 3.695.422 Ft-tal növekszik. 

 

2. A szerződésmódosítás indoka 

 

A szerződésmódosítás indoka a műszaki tartalom változása. A műszaki tartalom: 

 a műszaki ellenőr és tervező által jóváhagyott, műszakilag egyenértékű, de 

költséghatékonyabb termékek beépítése,  



 a Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása eredményeként létrejött határidő módosítás 

miatt a 7/2006. (V.26.) TNM rendelet energetikai követelményeinek történő megfelelése,  

 az iskola főbejáratának megközelíthetőségének hatósági előírások szerinti áttervezése és 

megvalósítása, továbbá  

 a talajvíz elleni két rétegű vízszigetelés miatt változott.  

 

A szerződés-módosítás a Kbt. 141.§ (2) bekezdés alapján történik. A szerződés új közbeszerzési 

eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése 

- vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem  

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;  

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés 

értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a 

módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés 

jellegéhez. 

 

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. A Vállalkozási szerződés (kelt. 2019. március 19.) csak a vállalkozási szerződés 1. sz. 

módosításával (kelt 2020. április 29.), illetve a jelen 2. sz. módosítással együtt érvényes. 

A szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá és hozzájárulnak a hirdetmény 

közzétételéhez. 

 

Jelen szerződés módosítást Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………………. 

számú határozatával hagyta jóvá. A szerződés módosítás 5 eredeti példányban készült, melyből 3 

példány illeti Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót.  

 

Kelt: Budakalász, 2020. október   

__________________________ 

dr. Göbl Richárd polgármester 

Megrendelő 

___________________________ 

Sió Zsolt és Bodnár Ferenc Sándor 

Vállalkozó 

Jogi ellenjegyző: 

 

_________________________ 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

_________________________ 

Közbeszerzési ellenjegyző: 

_____________________________ 

Melléklet: 

Módosított költségvetések 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Budakalász Város Önkormányzat

Cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Adószám: 15730961-2-13
Bankszámlaszám: 12001008-00173183-00100006
Képviselője: Dr. Göbl Richárd polgármester
mint megrendelő - a továbbiakban: Megbízó -,

másrészről a
Cégnév: Pilishő Kft.
Cím: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 9. 1.lház 1.em.5.
Adószám: 13080239-2-13
Cégjegyzék sz.: 13-09-095428
Bankszámlaszám: 11101404-13080239-01000003
Képviselője: Csíky Gábor műszaki igazgató
mint vállalkozó - a továbbiakban: Megbízott -,

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek

között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

Előzmények
Megbízó és Megbízott 2018. július 20-án megbízási szerződést kötött a Budakalászon létesülő
új, 16 tantermes általános iskola („Patakpart Általános Iskola”) építésével kapcsolatos
projektmenedzseri feladatok ellátására.

Jelen szerződésmódosítás oka:
A projekt megvalósítása során az alábbi többletfaladatok váltak szükségessé

• a projekt időbeli elhúzódása,
• a kivitelezői szerződés többszöri módosítása,
• a finanszírozási nehézségek,
• az elszámolási nehézségek,
• az eszközbeszerzéssel kapcsolatos előkészítési feladatok

miatt.

Felek a szerződést az alábbi pontokban változtatják meg:

Budakalász Város Önkormányzat, mint Megbízó részérél, Dr. Göbl Richárd polgármester a jelen
szerződésmódosítás képviselője.

1. A Szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Megbízó a Megbízott feletti ellenőrzési jogot Dr. Deák Ferenc jegyző útján látja el.

2. A Szerződés 3.9 és 3.10. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
9. Előrehaladási jelentések elkészítése a Közreműködő szervezet felé.



10. A projektre vonatkozó pénzügyi keret felhasználásáról elszámolás készítése a
Közreműködő szervezet felé.

3. A Szerződés 5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Jelen megbízási szerződés 2018.09.30-tól a pályázat elszámolásáig tart

4. A Szerződés 6 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A szerződés összege a 3. pont szerinti projektmenedzseri tevékenységek elvégzésére
14.850.000 forint + ÁFA,

azaz tizennégymillió-nyolcszázötvenezer forint + ÁFA.

Megbízott számlájának benyújtása négy részletben történik az alábbi
ütemezésben:
1. részszámla 2020.03.20. 2.175.000.- Ft + ÁFA
2. részszámla 2020.10.05. 4.275.000.- Ft + ÁFA
3. részszámla 2020.11.20. 4.275.000.- Ft + ÁFA
Végszámla 2021.02.20. 4.125.000.- Ft + ÁFA

5. A Szerződés 7 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Jelen megbízási szerződéssel kapcsolatos intézkedésekre illetőleg képviseletre az alábbi
személyeket hatalmazzák fel:

Megbízó részéről: Dr. Deák Ferenc jegyző
Megbízó részéről az eljárásban közreműködő munkatársak: Szeleczky Szilvia irodavezető
Megbízott részéről: Csíky Gábor műszaki igazgató
Megbízott részéről az eljárásban közreműködő munkatársak: Rottek Annamária

A szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
A megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályban
maradnak. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi a megbízási szerződésnek,
csak azzal együtt érvényes.

A jelen szerződésmódosítás 2 (két) oldalból álló 4 (négy) darab eredeti példányban készült, a
Felek a módosítás minden oldalát szignójukkal látták el. A szerződésmódosítás eredeti
példányaiból a Megbízót kettő, a Megbízottat kettő példány illet meg.

Kelt: Budakalász, 2020. október 1.

Dr. Göbl Richárd,
polgármester

Csíky Gábor
műszaki igazgató

Megbízó Megbízott











Jegyzőkönyv 

 

mely készült 2019. január 18-ánaz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság (2013 Pomáz, Fáy 
András utca 51.) hivatalos helyiségében megtartottÖnkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 
közgyűlésén. 
 

Megjelentek: 

Kósa Anikó alpolgármester Pomáz város részéről 
Winkler Sándor Józsefné polgármester asszony Csobánka község részéről 
Balogh Csaba képviselő Budakalász város részéről 
Mohai László elnök, Pomázi Tűzoltó Egyesület 
Bakonyi Zsolt Pilisszántó község részéről 
 
Tanácskozási joggal:  
Molnár Attiláné gazdasági ea. 
Molnár Attila parancsnok 
 
 
Távolmaradását jelezte Peller Mártonpolgármester Pilisszentkereszt község részéről. 
 
Mohai László köszönti a jelenlévőket. A közgyűlés levezetésére felkéri Molnár Attila 
parancsnokot. 
 
Molnár Attilaköszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. 
 
Molnár AttilaMegkérdezi, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz, a kiküldött 
írásos anyaghoz van e még valakinek javaslata, hozzászólása. 
 
Molnár Attila a napirendi pontok elfogadásáratesz javaslatot, jegyzőkönyvvezetésre felkéri 
Molnár Attilánét, jegyzőkönyv hitelesítésére Mohai Lászlót és Kósa Anikót, egyben bejelenti, 
hogy a közgyűlésről hangfelvétel nem készül. 
 
A közgyűlés 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokataés a 
jegyzőkönyvvezető személyét. 
 
Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt eseményekről 
2. 2019. évi költségvetés előkészítése 
3. Egyebek 

 
1. napirend:Beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt eseményekről. 

 

Molnár Attila: Az előző közgyűlésen hozott határozatok alapján a változásbejegyzést 
benyújtották a Bíróságra, a Bíróság azt befogadta, lajstromszámot kapott. Egyenlőre 
visszajelzést nem kapott a szervezet. 
 
2019. január 10-ig elkészítették a 2018 évi IV. negyedéves és a 2018 teljes éves normatív 
elszámolást, amelyet benyújtottak a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, az fenti 
időszakra vonatkozó szakmai beszámolót pedig benyújtották a Szentendrei Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság részére. A beszámolók elfogadásáról egyenlőre még nem kaptak 
információt. 
2019. január 12-én érkezett a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokságok részére egy 
figyelmezetetés, hogy az Önkormányzati Tűzoltóságok ne felejtsék el benyújtani az 
elszámolásokat. A megyében a pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság volt az egyetlen, 
aki időben elszámolt a normatív támogatással és elkészítette a pénzügyi és szakmai 
beszámolóját és időben eljuttatta az érintett szervekhez. 



Átadtak két gépjármű üzembentartását átadták a Pomázi Tűzoltó Egyesületnek, a 
gépjárművekkel kapcsolatos költségek (bizosítás, üzemanyag) a 2019 évi költségvetésben 
nem kerültek tervezésre. 
 
2019. január 15-én teljes szakmai átfogó ellenőrzést tartott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság. Kisebb hibákat találtak. Pl. a tűzoltó gépjárműfecskendőn 2 db habbal oltó 
készüléket kell tartani. A fecskendőn csak 1 db volt, gázzal oltó volt mellette a másik 
készülék. Ezt pótolni fogják. A másik ilyen apró hiba az oktatási napló formátuma volt, azt 
másképp kellene vezetni. Jelezte az ellenőrző személy felé, hogy a tavalyi évben a Váci 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elfogadta ezt a formátumot.  
Olyan hibát nem találtak, amely azonnali intézkedést igényelne.  
Hétfőre ígérték az ellenőrzési jelentés megküldését. 
 
A közgyűlés az elhangzottakat megvitatta 

 

Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlése egyhangú, 5 igen szavazat mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1/2019. (I.18.) Kgy Határozat 

Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Molnár Attila 
tűzoltóparancsnok beszámolóját a közgyűlés elfogadta. 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Molnár Attila tűzoltóparancsnok 

 

2. napirend: 2019 évi költségvetés előkészítése 

 

Molnár Attila: a napirendhez mindenkinek eljuttatták az írásos anyagot. 
 

Bakonyi Zsolt: A tervezett üzemanyag kiadás az előző évhez képest nagyon alacsony. Az 
előrejelzések szerint az üzemanyag árak jelentős növekedésére lehet számítani. Ezt Kósa 
Anikó alpolgármester asszony is megerősítette. Bakonyi Zsolt javasolja, hogy az 
üzemanyagokat magasabb összeggel tervezzék. Ha ehhez szükséges, akkor ne 41 Ft/lakos/hó 
összegre emeljék meg az önkormányzatok hozzájárulását, hanem 42 Ft/lakos/hó összegben 
állítsák be a költségvetésbe. 
 
Winkler Sándor Józsefné:A költségvetési tervben szereplő lakosságszám 2018. január 1-jei 
adatot tartalmaz, valószínű minden településen volt növekedés. 
 
Molnár Attiláné: A lakosságszámokat a KSH adatai alapján rögzítette a költségvetésbe.  
 
Winkler Sándor Józsefné: Az önkormányzatoknak minden év január 31-ig adatot kell 
szolgáltatniuk a lakosságszámról, kérdés, hogy a KSH ezt mennyi idő alatt dolgozza fel. 
 
Molnár Attiláné: 2019. január 31. után bekérik az önkormányzatoktól a lakosságszámra 
vonatkozó, KSH-nak beküldött adatokat és a költségvetés elfogadásáig azokat szükség szerint 
aktualizálni fogják. 
 

Balog Csaba: Szeretne tájékoztatást kapni, hogy mi a helyzet az utánpótlásneveléssel, új 
tűzoltók tekintetében. 
 
Molnár Attila: Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaznak oktatókat, akik az 
utánpótlásnevelésben részt vesznek. Toborzás érdekében Pomázon már voltak az egyik 
általános iskolában, ahol osztályfőnöki órák keretében mutatták be a tűzoltóság működését, az 
ifjúsági tűzoltók életét. Több általános iskolával is egyeztetést folytatnak ezzel kapcsolatosan, 
többek között Budakalászon és Pilisszántón is. 



9 ifjúsági tűzoltó van Pomázon, 3 fő ifjúsági tűzoltót már a belső szolgálatban aktívan is 
foglalkoztatnak, például segédhíradósként. Most lesznek 18 évesek, ezért még nem 
vonulhatnak. Illetve minden évben részt vesznek az Önkéntes Tűzoltóságok Országos 
Szövetségének minősítő táborában. Ennek költségét minden évben tervezik a költségvetésben. 
Az OKF elvileg minden tűzoltóra köt biztosítást, de ezt nem látták rendezettnek. Ezért tíz éve 
élet és balesetbiztosítást fizet a tűzoltóság a tűzoltók számára, amelyet minden évben 
terveznek a költségvetésben. Sajnos volt már olyan esemény, ahol ezt igénybe is kellett venni. 
Ezt nagyon fontosnak tartja. Az idei évtől ennek a biztosításnak már adóvonzata is van. Mivel 
májusban van az évforduló csak onnan esetékes az adófizetés. Ezt a költségvetésben 
tervezték. 
 
A közgyűlés az elhangzottakat megvitatta 

 

Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlése egyhangú, 5 igen szavazat mellett az 
alábbi határozatot hozta: 

2/2019. (I.18.) Kgy Határozat 

Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlése a 2019 évi 
költségvetési tervben feltüntetett 41 Ft/lakos/hó önkormányzati társulási 
díjat az üzemanyag árak emelkedésére tekintettel 42 Ft/lakos/hó 
összegre emeli és a delegáltak ezt viszik tovább a képviselőtestületek 
elé.  
Határidő: Azonnal 

Felelős: Molnár Attila tűzoltóparancsnok 

 
3. napirendi: Egyebek 
 
Molnár Attila: Már a decemberi közgyűlésen tájékoztatták a jelenlévőket, hogy az 
összeférhetetlenség kapcsán felkeresték a DAS egyik ügyvédi irodáját. Január elején 
személyes egyeztetésre is sor került. Ott tájékoztattuk az Ügyvéd Urat a  részletekről, többek 
között arról is, hogy a közgyűlés milyen határozatot hozott személyi kérdésben.  
A Bírósághoz már beadta a tűzoltóság a változásbejegyzést, de annak elfogadásáról 
információval még nem rendelkezik.  
Ügyvéd Úr javasolta, hogy ez ügyben és az összeférhetetlenség ügyében is hozzon néhány 
határozatot a közgyűlés.  
 
A banki aláírás rögzítéséhez, illetve a különböző szervezetek által kért dokumentumok 
ügyfélkapus benyújtásához (pl. bevallások elkészítése) szükséges meghatalmazáshoz bírósági 
végzés szükséges. Ennek hiányában az átmeneti időszakban a változás bejegyzéséig a banki 
átutalásokat  illetve a dokumentumok elküldését továbbra is Leidinger István végzi. Továbbá 
a 2018 évi bérkompenzációs támogatáshoz bekértek aláírási címpéldányt, bírósági kivonatot, 
a szerződésben benne van, hogy a beszámolót is ennek alapján kell beadni, így ezt még 
Leidinger István Úr által kerül aláírásra. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy ennek 
elfogadásáról hozzon egy határozatot. 
 
Az összeférhetetlenség kapcsán merült fel még egy határozati javaslat. Ugyan az előző 
közgyűlésen a 24/2018 (XII.20.) határozatban döntés született arról, hogy az Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltóság 2019 évtől könyvvizsgálót vesz igénybe, mégis kérnénk a közgyűlést, 
hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
Ezeket a határozati javaslatokat tegnap kapták meg az Ügyvéd Úrtól, ezért nem tudták 
kiküldeni, de most felolvassa őket.  
 
1.  
A közgyűlés tudomással rendelkezik arról, hogy Leidinger István tűzoltóparancsnok a 

Tűzoltóság képviseletében - tekintettel arra, hogy az új tűzoltóparancsnok kinevezése még 

nem került a bíróságon bejegyzésre - a lemondását követően is eljárt az alábbi ügyekben:  

Molnár Attila
Highlight



- banki átutalások teljesítése 

- állami szervezetekhez ügyfélkapu útján benyújtott dokumentumok elküldése 

- 2018 évi bérkompenzációs elszámolás aláírása, benyújtása 

A közgyűlés Leidinger István fenti eljárását jóváhagyja, és az általa megtett 

jognyilatkozatokat a Tűzoltóság képviseletében tett nyilatkozatokként ezúton is joghatályosnak 

ismeri el.  

A bírósági bejegyzésig a közgyűlés Leidinger István fent nevezett ügyekben történő eljárását 

jóváhagyja.  

 
2.  

A közgyűlés tudomással rendelkezik arról, hogy a Tűzoltóság  
- Molnár Attila tűzoltóparancsnokkal 2012.10.01. napján informatikai szolgáltatás nyújtása 

tárgyában, továbbá  
- Molnár Attilánéval 2016.01.01 napján könyvelési szolgáltatás tárgyában szerződést kötött.  
A közgyűlés tudomással rendelkezik arról is, hogy a Tűzoltóság Molnár Attila, 2019. január 

1-jei hatállyal kinevezett tűzoltóparancsnokot gépjármű vezetői szolgálatra egyszerűsített 

foglalkoztatás keretében alkalmazza.  
A közgyűlés akként határoz, hogy a fenti szerződéseket jelen határozatával megerősíti, és 

azokat a Tűzoltóságra változatlanul kötelezőnek és hatályosnak ismeri el.  

 
A közgyűlés az elhangzottakat megvitatta 

 

A közgyűlés határozatot nem hoz a fentiekkel kapcsolatosan, de azokat egyhangúan 

tudomásul veszi. 
 

Más hozzászólás nem volt, az elnök a közgyűlést bezárta. 
 
 
 
Pomáz, 2019. január 18. 
 
 
 
 
 
 
…............................................   …............................................ 
jegyzőkönyvvezető      levezető elnök                  
 
 
 
…............................................    …............................................ 
jegyzőkönyv hitelesítő tag       jegyzőkönyv hitelesítő tag  
 
 
 
 
 
 
Tanú:                                                          Tanú: 
 
neve:                                                                                neve: 

lakóhelye:                                                                        lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                              személyi igazolvány száma: 

 


