


BUDAKALÁSZ VÁRos oruronvÁNYzATA
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Szám: 6/Ż022

JEGYzőxöNYV

Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
2022. máius 23-án I nl 15:00 órakor

megtartott rendes nyilvános üléséről

Az ülés helve:

Jelen vannak:

Meghívottak:

Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Kóder György bizottsági elnök
Balogh Csaba bizottságĺ tag
Rogán László bizottsági tag
Gazda Géza bizottsági tag
ormándlaki Balázs külsős bizottsági tag
Jerkovich Péter külsős bizottsági tag
Simon Péter külsős bizottsági tag

Dr' Deák Ferenc jegyző
Szeleczky Szilvia irodavezető
dr. Paulina Fernanda irodavezető
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető
Nád Lilla csoportvezető
Katona lstván adócsoport vezető
Villám Zsuzsanna intézményv ezető
Grünvald Tímea intézményv ezető
Márkus Mónika intézményvezető
7elei Łita pé n z ü gyi ri gyi ntéző
Romcsek Gábor vagyongazdálkodási ügyintéző
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Jegvzőktinvwezető: Müller Enikő



Javasolt Napirend:

Nvílt napirendi pontok:

Ĺ. Javaslat a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság 2021'. évi beszámolójának elfogadására
7 6 / 2022'(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

z. Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvodában csoportlétszámok emelésére
6I/2022. (V'25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmiSzolĺdaritásésHumánÜgyekBizottsága
PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

3. Javastat a 2022ĺ2023. nevelési évtől kezdődően a Budakatászi Telepi Óvodában az óvodai
csoportlétszámok emelésére
7 5 / 2o2Ż,(v .25.) sz. előte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság

Társada lm ĺ Szolida ritás és H umá n Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

4. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde álláshely bővítésére
7 8 / 2022.(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bĺzottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Rĺchárd polgármester

5. Javaslat Budakalász Város onkormányzat2o2L. évi zárszámadásának elfogadására
64/2022.(v .25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalja: Pénztigyi és Gazdaságĺ Bizottság
TelepÜ lésfejlesztési és Kornyezetvédel mi Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

6. Javaslat az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségérćjl szólő iinkormányzati rendelet
megalkotására
65 / 2022.(v .25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénztlgyi és Gazdaságĺ Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

7. Javaslat a 2o2L. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyá-

sára
58 / 2022.(v'25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

8. Beszámoló a2o2L.évi helyi adóztatási tevékenységről
66 / 2022,(v .25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

9. Tájékoztatás az onkormányzat likviditási helyzetérő! és követelés állományáról
Bizottságĺ hatáskör

Tárgyalja: PénzügyiésGazdaságĺBizottság
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Előterjesztő: Kóder Gyorgy elnök
10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és műkiidési szabályzatának módosítására

60 / 2022.(v,25') sz' e lőte rjesztés
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

11. Javaslat a Budakalászi Polgármester! Hivatal Alapító okiratának módosítására
7 4 / 2022'(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzügyiésGazdaságiBĺzottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

12. Javaslat a budakalászi Kalász suli Általános lskola tornaterem-beruházás etőkészítéséhez
szükséges Együttműködési Megállapodás tervezet jóváhagyására és aláírására
7 1' / 2022,(v .25.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

13. Javaslat a Prolan !ngatlanfejlesztési és Beruházási Kft területbérleti szerződésének meghosz-
szabbítására
Bizottsági hatáskor

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Kóder György elnök

14. Javaslat a Madreterra Naturale Kft piacra vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbítá-
sára
Bizottsági hatáskor

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Kóder György elnok

15. Javaslat a Budakalászi Munkás Sportegyesület használati jogot alapító szerződés módosítá-
sára
Bĺzottsági hatáskör

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Kóder György elnök

16. Javaslat a Kaláz RÍt.202l. évi beszámolójának elfogadására
7 2 / 2022'(v .25. ) sz. előte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

17. Beszámoló a 2oŻ1, évben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
67 /2022.(v '25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság
Társadalmi Szolidarĺtás és Humán Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

7 3 / 2022.(v .25.) sz. e lőte rjesztés
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

19. Javaslat erdei iskola megvalósítása érdekében támogatói megállapodás jóváhagyására
69 / 2022.(v .25' ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Tá rsada lm i Szolida ritás és Hu má n Ügyek Bĺzottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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Kóder Gyĺirgy bizottsági elnök köszonti a megjelenteket. A rendes bizottságĺ Ülést megnyitja. Megál-

lapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta, Kóder György

bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének Balogh Csaba bizottsági tagotbízza meg 6 igen, 0 nem,

1 tartózkodás szavazatta l.

N o pi re n d meató rqvą l óso :

Nvílt:
1. Javaslat a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-

ság 2o2L. évi beszámolójának elfogadására
1 6 l 2022.(v,25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bĺzottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Kóder Gyiirgy elntik: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászolás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a határozatĺjavasla-

tot.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú lgen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

s81202.2. (v.23. PGB határozat:
Budakalász Város onkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvĺselő-

testületnek az alábbi határozatĺ javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testi.]lete a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője által készített'2o2t. évi a telepÜlés tűzvédelmi
helyzetéről, valamint a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatok-
ról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

2. Javaslat a Budakalászi Nyitnikék ivodában csoportlétszámok emelésére
61'/2022. (V.25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Grünvald Tímea intézményvezetőz Az előterjesztés még azelőtt került leadásra, hogy megtörtént
volna az intézményközi egyeztetés. Az igény továbbra is indokolt. Ha a megbeszéltek szerint felvesszÜk
a gyerekeket, akkor kĺmaxoljuk a 25 fős |étszámot. Ha valamelyik gyerek SNl-s státuszt kap az év folya-
mán, vagy még érkezĺk gyermek, akirőljelenleg nem tudunk, de meg tudjuk oldani az intézményi elhe-
lyezést'
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Grünvald Tímea intézményvezető: Évek óta megtartjuk az emelést. Alapító okĺrathoz nem kell hozzá-
nyúlni, ott már megtörtént az emelés.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Továbbĺ hozzászólás' kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elncik szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

A PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozta:

5912022. N.23.) PGB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat PénzĹigyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testtjletnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szólő 2011. évi CXC.

törvény 25'5. (7) bekezdésében foglaltak alapján a2022/2023. nevelési évre2022. szeptember 1-. nap-
jától a Budakalászi Nyitnikék Óvodában meghatározott maximális csoport|ét szám (25 fő| 2O%-kal tor-
ténő tÚllépését engedélyezi.Ez a rendelkezés az ovoda Pomázĺ úti székhelyén a Süni, a Pillangó és a

Katica csoportot, ĺlletve a Szalonka utcaiTagintézményben mind a hat csoportot érinti. Az engedélye-
zett csoportlétszám emelés az ĺntézmény alapító okiratában meghatározott maximális befogadólétszá-
mot nem haladja meg.

Határ!dő: azonnal
Felelős: bizottság elnoke

3. Javaslat a 2022|2023. nevelési évtől kezdődően a Budakalászi Telepi Óvodában az óvodai
csoportlétszámok emelésére
7 5 /2022.(v .25. ) sz. előterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászőlás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a határozatijavasla-
tot.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás szavazatta! az alábbi hatá-
rozatot hozta:

6012022. (V.23.) PGB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat PénzÜgyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testÜletnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĹ.ilete a nemzeti köznevelésről szólő 2011. évi CXC.

torvény 25.s. (7) bekezdésében foglaltak alapján a2022/2023. neveĺési évre2022. szeptember 1-. nap-
jától a Budakalászi Telepi Óvodában meghatározott maximális csoportlétszám (25 fő) zo%-kal történő
tÚllépését engedélyezi mind a nyolc csoportban. Az engedélyezett csoportlétszám emelés az intéz-
mény alapító okiratában meghatározott maxĺmális befogadó létszámot nem haladja meg.

Határidő: azonnal
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Fe!elős: bizottság elnöke

4. Javaslat a Budakalászi Bölcsőde álláshely bővítésére
7 8/2022'(v .25. ) sz. e lőterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Tá rsada lm i Szo lida ritás és H umá n Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Villám Zsuzsanna intézményvezetőz ĺsmertetiaz előterjesztést. a Bolcsődében a vezetői összetétel 3

fő. Én vagyok, akĺfüggetlen munkakörben Vezetem az ĺntézményt. Mindkét intézményben más adott-
ságok, feltételek vannak, más vezetői módszer, irányítás szÍlkséges. Egy-egy helyettesem van mĺndkét
épületben. A helyetteseim napi 8 órában csoportban látják el a feladatot. Vezetésben, adminisztráció-
ban, szakmai vezető munkában nem tudnak részt venni. Heti 2, 3 nap egy-egy intézményben nagyon

kevés a szÜlői konzultációra, a gyerekneveléssel kapcsolatos napi operatív feladatokra. Mióta a gondo-
zási díj bevezetésre került, az adminisztratív munka megemelkedett. Ezeket a jovedelemvizsgálatokat

évente kétszer felÜlvizsgáljuk. Napĺ I0,1-1- óra napi vezetői munkavégzés hosszútávon nem kifĺzetődő.
Legalább az egyik helyettesesem egy olyan független munkakörben legyen, aminek az egyik része egy

olyan fregoli kisgyermek nevelő, és mellette az én vezetői munkámat meg tudnám vele osztani.

ormándlaki Balázs külsős bizottsági tag: Aki most fellépne erre a vezetőĺ pozícióra, hogy fÍiggetlen

helyettes lesz, akkor a helyére föl kell venni?
Villám Zsuzsanna intézményvezető: Ezt meg kell hirdetni, lehet belĹjlről is pályáző, és kívülről is pá-

lyázó. Ha valakĺ belÜlrőljön, akkor az ő helyére veszÜnk föl kisgyermek nevelőt. Egy kicsit spórolunk is,

hiszen, ha a kisgyermek nevelő, ha hĺányoznak, a társ kisgyermek nevelőnek kötelező helyettesítési
pótlékot fizetni, ha egyedÜl Van a csoportban. Ha valakĺ beugrik a hiányzó helyére, ott tudunk spórolni
a helyettesítési pótlékon.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászolás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a határozati

javaslatot.

A Pénzügyĺ és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

6t l 2022. (Y .23.| P GB határozat:
Budakalász Város onkormányzat PénzÜgyĺ és Gazdaságĺ Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az alábbi határozatĺ javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Bölcsőde álláshelyeinek szá-

mátŻo22. augusztus 15. napjától 23,5-ről24,5-re emeli, egy (teljes munkaidőben foglalkoztatott) kis-

gyermeknevelői álláshely biztosításával. Az ĺntézmény álláshely bővítéséhez szÜkséges 2022'évi pénz-

ügyi fedezet (személyi juttatások és munkaadói járulékok) osszegét - bruttó 1".8L4.64L Ft összeget - az

onkormányzat2022. évi költségvetéséről szóló helyi rendeletében az onkormányzat általános műkö-

dési tartaléka terhére biztosítja, amelynek összegét pótelőirányzatként a költségvetés módosításakor

a Bolcsőde személyi j uttatásaina k előirá nyzatá ba n átvezeti.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke
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5. Javaslat Budakalász Város onkormányzat2O2L. évi zárszámadásának elfogadására
64/ 2022,(v'25.) sz' előterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Településfejlesztésĺ és Kö rnyezetvédel mi Bizottság
Tá rsada lm i Szolida ritás és H umá n Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Kóder György elniik: Tárgyaltuk már idén a koltségvetés módosítását. Beérkezett a konyvvizsgálóije-
lentés, abban is elfogadásra javasolják.

Kóder György elnök Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás' kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a rendeletalkotási
javaslatot.

A Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottság 7 egyhangú igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozta:

6212022. (V.23.) PGB határozat:
Budakalász Város onkormányzat PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testÜletnek az alábbĺ rendeletalkotási javaslatot:

A Képviselő-testület megalkotja az önkormá nyzat2021'. évi zárszámadásáról szóló rendeletét.

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének '..l2022. (V. 26.) iinkormányzati rendelete
az onkormányzat 2o2í-' évi zárszámadásáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptorvény 32' cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetijogal-
kotói hatáskörében, az á|lamháztartásrólszóló 20]"1, évi CXCV. torvény 23. s. (1) bekezdésében meghatározottjogkörében
eljárva Budakalász Város onkormányzat 2O2I' évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

Az onkormányzat bevételei és kĺadásai, az önkormányzat költségvetésének 2o2t. évi teljesítése főösszegei
1.0

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviseĺő-testÜlet) a 2021'' évi koltségvetés végrehajtá-
sáról szóló zárszámadását e rendelet 1' mellékletében foglaltaknak megfelelően:
a) 2.833.798 e Ft költségvetési bevétellel
b) 1.393.307 e Ft előző évi maradvány felhasználással
c) 48L.055 e Ft egyéb finanszírozási bevétellel
d) 3.409'905 e Ft költségvetési kiadással
e) 48B.I73 e Ft finanszírozási kiadással

Í) 810.082 eFt2021' évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
2.S

A Képviselő-testület az onkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat_csoportok, kiemelt elő-
irányzatok és azon belül kötelező feladatok, onként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rende-
let 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

3.S
(1) A Képviselő-testület a koltségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak
sze ri nt:

a) A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
b) A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint,
c) A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint,
d) A Kós Károly Művelődési Ház és KÖnyvtár bevételeit és kiadásait az 5' melléklet szerint,
e) A Kalászi ldősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait 8' melléklet szerint hagyja
jóvá'
(4) A Képviselő-testLjlet e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főosszegből az önkormányzatok működési támogatásait és
közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá'
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(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belÜlre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszkö-

zeit jogcímenként a 10' melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12' melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a202L. év felújításait és beruházásait a 12 és a ].3. számú mellékletek szerint határozza meg.

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai
4.S

(1) A Képviselő-testület a pályázattal megvaĺósuló projektjei bemutatását a 14' melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a ].5. melléklet szerint hagyja jóvá'
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kozvetett támogatásokat a 16' melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek torlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti ütemezésben a ]_7'

melléklet szerint hagyja jóvá.
A2ozí-' évĺ maradvány

s.s
A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát a 18' melléklete szerint fogadja el, az intézmények2021''
évre áthúzódó kotelezettségvállalásait a ].9. mellék|ete tartalmazza.

6.S
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 20' melléklet szerint hagyja jóvá.

(2\ 
^Ż02L' 

évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 21' melléklet mutatja be.

7.S
Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló Budakalász Város onkormányzat Képviselő- testületének
16 / 2019 (V.30') önkormá nyzati rende lete'

8.S
Hatályát Veszti az Önkormányzat 2OŻO'évi zárszámadásáról szóló I2/Ż02L (V.18.) önkormányzati rendelete'

e.s
Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Dr. G<ibl Richárd
polgármester

Dr' Deák Ferenc
jeeyző

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

6. Javaslat az önkormányzatiadóhatóság anyagiérdekeltségérőlszőló önkormányzatirendelet
megalkotására
65 / 2022.{v'25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Kóder György e!nök: Régóta gondolkodtunk anyagi ösztönzésben

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászőláĺ kérdés nem Volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a rendeletalkotási

javaslatot.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az a!ábbi hatá-

rozatot hozta:

63/2022. (V.23.) PGB határozat:
Budakalász Város onkormányzat PénzÜgyi és Gazdasági Bĺzottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az alábbi rendeIetalkotási javaslatot:
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Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete megalkotja az önkormányzati adóhatóság
a nya gĺ é rde ke ltség éről szóló ö n ko rmá nyzati re nde letét.

Budakalász Város önkormányzata Képviselő-testületének ...ĺ2022. (V' 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségéről

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testÜlete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megha-
tározottjogalkotói hatáskorében, a Magyarország helyi önkormányzatairólszóló2oÍL évi CLXXX|X. törvény 13' 5 (1) L3. pont-
jában meghatározottfeladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény45.9-ában foglaltfelhatalmazás alapján
a következőket rendeli el::

A rendelet célja
1.0

Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, az adóellenőrzési, valamint adófelderítési
feladatok eredményes végrehajtása érdekében az adóhatósági munka iránt eĺkötelezett személyi állomány anyagi elismerése
és ösztönzése'

A rendelet hatálya
2.$

A rendelet hatálya kiterjed a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
a) Adócsoport vezetőjére
b) Az adóÜgyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre

Az Érdekeltségĺ łlap
3.0

(1) Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testÜlet)
a) - az adóhatóság által ellenőrzéssel feltárt és az ellenőrzés alapján kiszabottjogerős határozat alapján beszedett adó_

hiány, adóbírság,
b) - az eredményesen alkalmazott végrehajtási cselekmények alapján befolyt adótartozások, késedelmi pótlékok,
c) - az eredményes felderĺtés alapján befolyt adótartozások, mulasztási bírságok e rendelet 4, 5_ában meghatározott

hányadából a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatának részeként Érdekeltségi Alapot képez'
(2) Az Érdekeltség Alapot elkÜlönítetten kell kezelni. Az Érdekeltségi Alap terhére történő kifizetés (érdekeltségi jutalék) után
járó, munkaadót terhelő köZterheket az Alapból kell fedezni. Az érdekeltségi jutalék keret nyilvántartását az Adócsoport ve-
zeti az erre vonatkozó Jegyzői Utasítás szerint,
(3) Az Alapból az év végéig fel nem használt összeget a következő évre átvinni nem lehet'

Az érdekeltségi alap forrásai
4.5

A 3' 5 szerint képzett érdekeltségi alap forrásai:
ą) az ellenőrzéssel feltárt és beszedett adóhiány 40 % -a, az ellenőrzéshez kapcsolódó adóbírság 40 %-a

b) a végrehajtási cselekmények alapján befolyt tőketartozás és késedelmi pótlék 40 %-a

c) a felderítési tevékenység alapján eredményesen beszedett tartozás és mulasztási bírság 40 %-a

Az Érdekeltségi Alapból történő kifizetés
s.s

(1) Az Alapból csak a képződő források terhére lehet kifizetést teljesítcni'
(2) Az A|apból kifizethető jutalék személyenként kifizethető mértékét a PénzÜgyi és Adóiroda irodavezető javaslata alapján a
jegyző állapítja meg a polgármester egyetértésével.
(3) Az érdekeltségi jutalék jogcímen történő kifizetés személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg a jutalékban
részesülő köztisztviselő 3 havi illetményét'
(4) Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltétele, hogy az adóÜgyi kciztisztviselők többletmunkája eredményeként felderítés-
ből, ellenőrzésből, behajtásból többletbevétel képződjön, amelyet külön tételesen nyilván kell tartani'
(5) Az érdekeltségi jutalék összegét évente két alkalommal, a félévi zárást követően szeptember 3O-ig, valamint a tárgyéVet
követő március 31-ig kell kifizetni.
(6) A kifizetéseket a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.
(7) Az adócsoport vezetőjének adható jutalék mértékéről a jegyző dönt a polgármester egyetértésével.
(8) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a jegyző felelős.
(9) A személyenként jutalék megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:
a) - az elvégzett munka színvonalára, pontosságára, mennyiségére
b) - az adóellenőrzések eredményességére
c) - a behajtási munka eredményességére
d) - a felderítési munka eredményességére
e) - Vezető beosztású köztisztviselőné|: az adóztatási munka feltételeinek javítására, a többletfeladatok munkatársak

kozötti összehangolására és a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében betöltott
szerepre.

Az Érdekeltségi Alapból töľténő kifizetés kiilönleges szabályaĺ
6.$
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(1) Érdekeltségi jutalék kifizetésére a 4. S-ban meghatározott források jogalapjának dokumentálása és a bevételek realizálása
után kerülhet sor. A tárgyévben jogviszonyát megszüntető, nyugdíjba vonuló, GYED-en lévő, illetve egyéb méltányolható ok-
ból távol lévő köztisztviselő az utolsó munkában töltött napig számított időtartamra feladat időarányos teljesítése arányában
kaphat érdekeltségi juta lékot.
(2) Fegyelmi eljárás alatt álló, illetőleg fegyeĺmi büntetés hatálya alatt álló koztisztviselő részére érdekeltségi jutalék -a (3)

bekezdésben foglalt kivétellel- nem f|zethető ki' Nem jogosult a jutalék kifizetésére továbbá az sem, akinek a fegyelmi eljárás
alatt a kozszolgálati jogviszonya megszűnik'
(3) Ha a fegyelmi eljárás során fegyelmi büntetés kiszabására nem kerÜlsor, a kifizetésre a fegyelmi eljárásban hozott dontés
jogerőre emelkedésétől számĺtott 15 napon belül kerülhet sor'

7.5
Ez a rendelet 2022. június l-jén lép hatályba'

dr. Giibl Rĺchárd
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

7. Javaslat a2o2Ĺ. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyá-

sára
58 /2022.(v .25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bĺzottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Kóder György elnök: Megállapított a belső ellenőr ĺntézkedési javaslatokat. Ezeknek a feldolgozása,

bizonyos esetekben írták, hogy megtortént, máshol nem tortént rá utalás, a többi hogy áll?

dr. Deák Ferenc jegyzőz Amit belső ellenőr javasol, megállapításttesz, azt a kollégák áttekintik, és az

abban fogla|tak kijavítása, végrehajtása megtörténik. Az imént tárgyalt adóérdekeltségi rendelet is egy

tavalyi évi belső ellenőrijelzésből származik. Ahol a belső ellenőr még nem írta oda, hogy megtörtént

az ĺntézkedés, ott folyamatban Vannak a lépések.

Kóder Gyiirgy elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászólás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a határozati

javaslatot.

A PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

64 l 2022. (V .23.| P GB határ ozat:
Budakalász Város onkormányzat Pénzügyĺ és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

testÜletnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az onkormányzatnál 202L. évben elvégzett
belső el lenőrzésekről szóló összefogla ló jelentést jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

8. Beszámoló a2o2l.évi helyi adóztatási tevékenységről
66 / 2022.(v .25.| sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
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Kóder Gyĺirgy elnök: Megĺepett, hogy az építmény adónál és telekadónálviszonylag kis számú adózót
látok.

Katona lstván csoportvezető: Viszonylag kevés a csak építmény adó és csak telekadós iigyfél, és ők
magasabb összeget is fizetnek.
Kóder György elniik: Az összeggel nincs gond, csak hogy valóban ilyen kevés adózó van. Volt, vagy lesz
valamilyen ellenőrzés?
Katona lstván csoportvezető: Az osszes adónemben-kÜ|önösen a kommunálĺs adónál-fo|yamatos a fel-
derítés. A térképen lévő ĺjsszes helyrajzi szám alapján bevonunk mindenkit az adózásba, aki érintett.
Kóder György elnök: Akkor ez egy folyamatos tevékenység.
Dr. Deák Ferenc jegyző: Ahol a besorolás bizonytalan az adóalany vonatkozásában, ott kértÜnk be
külső társszervektől állásfoglalást, hogy el tudjuk dönteni, hogy az adott ingatlan telekadó hatálya alá
tartozik-e vagy sem.

Jerkovich Péter külsős bizottságitag: lparűzési adó esetén a teljes éves teljesítés tartalmazza a kom-
penzációt?

Katona lstván csoportvezető: Most lesz először ilyen, a kompenzáció elszámolása bizonytalan. Tavalyĺ
évben utalt az Államkincstár utalt 113 M Ft-ot. A végleges elszámolás most lesz a beérkező bevallások
feldolgozását kovetően.
Jerkovlch Péter külsős bizottság!tag: Akkor mind az előirányzat, mind a teljesítés azt nem tartalmazza.
Katona lstván csoportvezető: Mivel támogatásként jon ez az összeg, nem az adócsoportnál csapódik
le.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászőlás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elntik szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

A PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozta:

65/2022. (V.23.) PGB határozat:
Budakalász Város onkormányzat PénzĹigyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a helyi adóztatásról szolő,202L. évre Vonat-
kozó beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnoke

9. Tájékoztatás az önkormányzat l!kviditási helyzetérőIés követelés állományáról
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: PénzÜgyiésGazdaságiBizottság
Előterjesztő: Kóder György elnok

Kóder György elnök: A zárszámadásban szerepelt, 100 M körül van a kovetelésállomány az adó vonat-
kozásában, ebből46 M Ft értékvesztésre elszámoltunk.
ZeleiZita pénzügyi ügyintéző: Az értékvesztés nem azt jelenti, hogy kivesszük belőle.
Kóder György elntik: Adott esetben még befolyhat.

1.1,



Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászôlás?

Továbbĺ hozzászólás, kérdés nem volt. Kóder Gytirgy bizottsági elnłik szavazásra bocsátja a határozati

javaslatot.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

66l2022. (V.23.) PGB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Képviselő-testület által átru-
házott hatáskörben úgy dont, hogy az onkormányzat lĺkvĺditási helyzetéről és kovetelés állományáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására
60 l 2o2Ż'(v .25' ) sz' e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzi.igyĺésGazdaságiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Deák Ferenc jegyző: lsmerteti az előterjesztést. A rendészeti irodán fél állás státusz kiegészítést
kérünk. Az egészségügyi korlátozások feloldásával egyre több rendezvény kerül majd megtartásra, nőtt
a lakosság létszáma, többlet rendészetĺ feladatok vannak. Kozlekedési nehézségek is érintĺk a telepü-
lést. Egy nyitott álláshely van még a rendészeten, oda is folyamatosan hirdetjük az állást. A szolgálato-
kat megfelelő időben reggel 6-tól este 22 óráig el kell tudni látni. Este 22 után a rendőrséget lehet
keresni. Ez a 8,5 státusz azt eredményezi, ebben a 6-2Ż tartó időszakban álljunk a budakalászi polgárok

szolgálatában, és az utcaĺjelenlétet is tudjuk erősíteni. Munkaidő beosztás szerint munkavégzés utáni
napot követően 2 nap pihenő idő van.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

További hozzászólás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a normatív

határozati javaslatot.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

67 l 2022. (Y .23.| P GB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat PénzÜgyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvĺselő-

testületnek az alábbi normatív határozati javaslatot:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testü letének

l2o22.( ) normatív határozata
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezeti és

működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 2022. június 1-jei hatályba lépéssel módosítja'

dr' Deák Ferenc
jegvző

Határidő: azonnal
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Felelős: bizottság elnöke

11. Javaslat a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
7 41 2022.(v .25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Deák Ferenc jegyző: ĺsmerteti az előterjesztést. A MÁK által meghatározott okiratiformában szÜk-
séges az alapító okĺratot elkészíteni' Ennek a törvényi kötelezettségnek teszÜnk eleget.

Kóder Gytirgy elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

További hozzászőlás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a normatív-
hatá rozati javaslatot.

A PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az a]ábbi hatá_

rozatot hozta:

6812022. (v.23.| PGB határozatz
Budakalász Város onkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bĺzottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testi.]letnek az alábbi normatív határozatĺ javaslatot:

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testületének
....l 2022. (V.....) normatív határozata

a Budakalászi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testületének 49/2073. (lll.]-.) számú határozattal jóváhagyott Buda-
kalászi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az államháztartásról szóló 2ott. évi CXCV. törvény, valamint a nyil-
vántartott adatok körét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368l2OLL. (Xll.31.) Korm' ren-
deletnek va ló megfelelés érdekében módosĺtja.

A Képviselő-testület a 3Lo8/2022lM. módosító okirat alapján a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
3L08/2022. okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2013. március 1.napján kelt számú ala-
pító okiratot visszavonja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 3L08/2022. okiratszámú alapító okirat - vÁr sudapesti és Pest
megyei lgazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására'

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

12. Javaslat a budakalászi Kalász suIi Á|talános lskota tornaterem_beruházás előkészítéséhez
szükséges Együttműködési Megállapodás tervezet jóváhagyására és aláírására
7 1'/ 2022.(v .25') sz' e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyiésGazdaságĺBizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Rogán László bizottsági tag: Hogy állunk pontosan?
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dr. Deák Ferenc jegyző: Egy háromoldalú megállapodás van előttünk. Koncepcĺóterveket véleményez-
ték, az alapján a tervek véglegesítése is hamarosan meg tud történnĺ. A Nemzeti Sportközponttal fo-

lyamatos kapcsolattartás van. A terÜlet átadásához szükség lesz majd bontási munkálatokra is.

Rogán László bizottsági tag: A forrás az még nem áll rendelkezésre?
Rogán László bizottságitag: Az előkészítő munkálatokra a kormányt határozat biztosítja, és reméljük,

hogy a kivitelezésre ĺs meglesz a plusz forrás.

Nád Lilla csoportvezető: A hónap elején kiválasztják a tervezőt, júlĺus 15-el nyújtják be az engedélyes
terveket. október 31-ĺg kell megvalósítani a projekt előkészítését. Kiviteli tervdokumentációt kell el-

vinnĺük, utána elindul egy feltételes közbeszerzési eljárás, és ennek eredményével fognak támogatást
igényelnĺ a kĺvitelezésre.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászőlás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnĺik szavazásra bocsátja a határozatĺ

javaslatot.

A Pénzügyĺ és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

69l2022. N.23.) PGB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat PénzÜgyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek az alábbĺ határozati javaslatot:

Budakalász Város onkormányzat Képvĺselő-testülete úgy dönt, hogy a budakalászĺ Kalász Sulĺ Általános
lskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szÜkséges, határozat mellékletét képező Együttműkö-

dési Megállapodás tervezetet jóváhagyja és felhatalm azza a polgármestert az együttműködési megál-

lapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

13. Javaslat a Prolan lngatlanfejlesztési és Beruházási Kft területbérleti szerződésének meghosz-
szabbítására
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bĺzottság

Előterjesztő: Kóder György elnök

ormándlaki Balázs külsős bizottsági tag: Nem arról beszéltünk, hogy lesz benne emelés?

Kóder György bizottsági elnök: Megtörtént , Loyo .ldeiglenes jelleggel kérték.

Szeleczky Szilvia irodavezető: lsmerteti az előterjesztést. Egy évvel ezelőtt ők alakították ki., az önkor-

mányzatitelek hátsó részén, aholvolt szabad parkolóhely. Az ő ingatlanukról közelíthető meg. Továbbĺ

egy évre kérték a hosszabbítást. A veszélyhelyzet miatt a lakbér és helységbérletre nem lehet emelni

díjat, de ez területbérlés. 10%-os emelés lett beépítve.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászólás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
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A Pénzĺ.igyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozta:

7 o l 2022. (Y .23.| P GB határ ozat :

Budakalász Város onkormányzatának PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottsága a Képviselő-testÜlet által átru-
házott hatáskörben úgy dönt, hogy a Budakalász Város onkormányzata kĺzárólagos tulajdonát képező
Budakalász belterÜlet 129L/29 helyrajzi számú, 2.778 m2 nagyságú, kĺvett lakóház, udvar és gazdasági
épí.ilet művelési ágú ingatlanból 20 gépjármű parkolásához megfelelő nagyságú terÜletet további 1

éves időtartamra,2022' május t-től2023. április 30-ig bérbe adja a PROLAN lngatlanfejlesztési és Be-
ruházási Kft.-nek (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3., cégjegyzékszám: 13-09-116042, adó-
száma: 1'4097001'-2-1"3, statisztikai számjele: 14097001"-6820-1'13-1-3, képviselĺ: Szalayné Keszthelyi
Éva ügyvezető) L10.ooo Ft/hó+áfa bérleti díjért.
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyĺ és Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a polgármestert,
a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

14. Javaslat a Madreterra Naturale Kft piacra vonatkozó bérleti szerződésének meghosszabbítá-
sára
Bizottsági hatáskör

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Kóder György elnök

Kóder Gyiirgy e!nök: Io%-os emelés kerül érvényesítésére, egy éves hosszabbításról van szó.

Szeleczky Szilvia irodavezető: ]. év azért, mert a HÉsz feltilvizsgálatával kiderül majd, hogy a terület
mire hasznosítható. Jelenlegiformában még indokolt egy évre.

Kóder György elnök: Javaslom hasznosítsuk még egy évre.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Továbbĺ hozzászőlás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

A PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozta:

7tl2o22. (v.23.| PGB határozat|
Budakalász Város onkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Képviselő-testi.ilet által átru-
házott hatáskörben úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő,1861'/22 helyrajzi számú in-
gatlanon a Sportcsarnok parkolójának bejáratánál elhelyezkedő, jelenleg piacként műkodő 1.200 mŻ

nagyságú ingatlan bérleti szerződését meghosszabbítja a Madreterra Naturale Kft-vel ]. éves időtar-
ta m ra, 2022. jljlius 1'-től 2023. j ú n i us 3 0-i g.

A bérleti díj 137.5oo Ftlhó + Áfa összegre módosul'
Budakalász Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bĺzottsága felhatalmazza a polgármestert
a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök
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15. Javaslat a Budakalászi Munkás Sportegyesület használati jogot alapító szerződés módosítá-
sára
Bizottságĺ hatáskör

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Kóder György elnok

ormándalki Balázs külsős bizottságitag: A BMSE saját maga végzi a napelem beruházást? Kié a nap-

elem? Tilalom van most.

Rogán László bizottsági tag: Ez a tilalom nem a háztartásira vonatkozik, hanem a lakóparkokra?

ormándalki Balázs külsős bizottsági tag: Minden ipari ingatlanra Van' A BMSE hogyan tud saját nevén

hogyan tud napelemet telepíteni, nem háztartási.

Kóder György elntik: Háztartásĺ méretű, mert 50kw-igaz, a méret határozza meg, hogy az háztartási-

e. Nem feltétlenÜl magánszemély a tulajdonos.
Szeleczky Szilvia irodavezető: ők építették, és az önkormányzat a tulajdonos, és kértek hozzájárulást.

ormándlaki Balázs külsős bizottsági tag: Nem éves elszámolásban van? Az előterjesztés megfogalma-

zásában olyan, mintha havonta vonnánk le az elszámolandó díjat'
Rogán László bizottságitag: A megvalósítás után nyilatkoznia kell majd, hogy miĺyen elszámolásba akar

kerÜlnĺ? Maradhat átalányban, és éves-ben is'

ormándlaki Balázs külsős bizottsági tag: Volt probléma az elmúlt években a villanyszámla fizetéssel,

és nehogy úgy járjunk, hogy ebből nem fizetés keletkezĺk. Kértek támogatást a fe|halmozott villany-

számla tartozásra.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Ez tulajdonképpen már kialakításra került, csak a szerződésbe kerül bele'

Kóder György elnök: Ha termelni fog a napelem, kevesebb lesz a villanyszámla is.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

További hozzászólás' kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a határozati

javaslatot.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen,0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

72l2o22. (V.23.| PGB határozat:
Budakalász Város önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Képvĺselő-testÜlet á|tal átru-
házott hatáskorben úgy dönt, hogy a Budakalász Város onkormányzata kizárólagos tulajdonát képező
Budakalász L861'/24 hrsz-ú,201]- Budakalász, omszk park 2., 2ool5o97 szám,j felhasználási helyen

lévő mérőhelyen kĺalakított napelemes rendszer által termelt villamos energia visszatáplálás mennyi-
sége a BMSE részére kerüljön elszámolásra, ami a tényleges fogyasztást mérő mellékmérő által mért
továbbszámlázott fogyasztás mennyiségét csökkenti.

Budakalász Város onkormányzatának PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottsága felhatalmazza a polgármestert,

a használati jogot a la pító szerződés módosításána k a láírásá ra'
Határidő: azonnal
Fetelős: bizottságĺ elnok
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16. Javaslat a Kaláz Ktt.202Ĺ. évi beszámolójának elfogadására
7 2/2022.(v .25. ) sz' előterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr' Göbl Richárd polgármester

Simon Péter külsős bizottsági tag: lsmerteti az előterjesztést. Kiegyensúlyozottan működik a Kft. A
Sportcsarnok fizet bérleti díjat, illetve a tankerület. A 2O20-as évhez képest ZlŁI-ben nőttek a bevéte-
lek. Cash-flow tökéletes. Értékcsökkenés miatt negatív a számla. A felÜgyelő bizottság az éves egyszerű
beszámolót elfogadta.

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászőlás, kérdés nem volt, Kóder György bizottsági elnök szavazásra bocsátja a határozatĺ
javaslatot.

A Pénzi.igyi és Gazdaságĺ Bizottság 6 egyhangú igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozta:

7 3 l 2022. (v .23.| P GB határozat|
Budakalász Város onkormányzat PénzÜgyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testülete úgy dönt, hogy a Kaláz Kft. ĺ.igyvezetőjének a
gazdasági társaság állapotáról, valamint a folyamatban lévő i.igyekről szóló tájékoztatását elfogadja, és
a megtett intézkedéseket jóváhagyja. A gazdaságitársaság 202L. évre vonatkozó beszámolóját64740
e Ft mérlegfőösszeggel , - 3 487 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, illetve a beszámolóhoz kapcsolódó
dokumentumokat a megismert formába n jóvá hagyja.
Határ!dő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

17. Beszámolő a 2o2l. évben végzett gyermekvédelmi feladatok eltátásáró]
67 /2022.(v '25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

dr. Paulina Fernanda irodavezető: lsmertetĺ az előterjesztést. A jogszabályi kötelezettségünknek te-
szÜnk eleget. Minden évben meg kell küldeni a beszámolót. Kitértünk benne a szocĺális rendelet mó-
dosításá ra.

Kóder György elniik: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági e!nök szavazásra bocsátja a határozatijavasla-
tot.

A Pénzügyi és Gazdaságĺ Bĺzottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-
rozatot hozta:
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74/2022. (V.23.| PGB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdaságí Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

testÜletnek az alábbi határozatĺ javaslatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete a település 2o2L évben végzett gyermekjó-

léti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásárol szoló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
FeleIős: bizottsági eInök

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
7 3 l 2022.(v'25.) sz, e lőte rjesztés

Tárgyalja: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Kóder György elnök: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászólás' kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elncik szavazásra bocsátja a határozatijavasla-

tot.

A PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

75l2o22. (V.23.) PGB határozat:
Budakalász Város onkormányzat PénzÜgyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-

testtjIetnek az alábbĺ határozati javaslatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testülete a 2o2t. december 15. és 2022. április 27'

közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja'

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

19. Javaslat erdei iskola megvalósítása érdekében támogatói megállapodás jóváhagyására

69 / 2022.(v .25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

ormándlaki Balázs külsős bizottsági tag: A harmadik ĺskolának nĺncs ilyen igénye?

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Még nincs meg az alapítvány.

Jerkovich Péter külsős bizottsági tag: Van egy Budakalászért közalapítvány, miért nem azzal pályáz-

nak? A Közalapítvány tevékenységéről a testület előtt számolnak majd be?

ormándlaki Balázs külsős bizottságitag: A közalapítvány célja, hogy rászorultsági alapon támogatást

nyújtson.

dr. Deák Ferenc jegyző: Holnap lesz a kuratóriumĺ ülésük a Faluházban. ott fel lehet tenni a kérdéseket.

Kóder Gyiirgy elnĺik: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászólás, kérdés nem volt. Kóder György bizottsági elnłik szavazásra bocsátja a határozatĺ
javaslatokat.
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A Pénzíigyĺ és Gazdaságĺ Bĺzottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az aIábbi hatá-
rozatot hozta:

76/2022. (V.23.) PGB határozat:
Budakalász Város onkormányzat PénzÜgyĺ és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvĺselő-
testtjletnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dont, hogy a Szentistvántelepi lskotáért
Alapítványt (székhely: 2011 Budakalász, Martinovics u. 9., adószám:19179313-].-].3, elnök: dr. Szilágyi
lstván) az erdei iskola megvalósítása érdekében 392.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesíti. Az önkormányzat a támogatáshoz szükséges fedezetet a202Ż. évi költségvetésből, a koltség-
vetési rendelet L5. számú mellékletében szereplő, működésĺ célú támogatások terhére biztosítja. Tá-
mogatott a támogatás felhasználásáról köteles beszámolót és elszámolást benyújtani a támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Képviselő-testi.]let felhatalmazza a polgármestert a támoga-
tási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottságĺ elnök

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az a]ábbi hatá-
rozatot hozta:

7712022.lV.23. PGB határozat:
Budakalász Város onkormányzat Pénzügyi és Gazdaságĺ Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kalászi tskotáért Atapít-
ványt (székhely: 2011 Budakalász, Budai út 54., adószám: L9179Loo-I-L3, elnok: Suhajdáné Lengyel
Réka) az erdei ĺskola megvalósítása érdekében ].73.O00.- Ft vissza nem térítendő támogatásban része-
síti' Az önkormányzat a támogatáshoz szÜkséges fedezetet a 2022' évi költségvetésből, a költségvetési
rendelet 15' számú mellékletében szereplő, működésĺ célú támogatások terhére biztosítja' Támogatott
a támogatás felhasználásáról köteles beszámolót és elszámolást benyújtani a támogatásĺ szerződésben
foglaltaknak megfelelően. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnaI
Felelős: bizottsági elnok

Szeleczky Szilvia irodavezető bemutatja az új kollégát, dr. Körmĺici Viktort.

A napirendi pontok végére értünk. A bizottság 1-5:42-kor az ülést bezárja.

K.M.F

'fiď,
Kóder Gyö rgy

bĺzottságielnök
Balogh Csaba
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