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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám:8/2015 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. június 9-én, (kedden) 8:10 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
dr. Hantos István képviselő 
Major Ede képviselő 
Márton András képviselő 
Máté István képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt 

pályázaton történő indulásra 
93/2015.(VI.9.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Kéri a meghívóban szereplő 
napirend elfogadását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 egyhangú igen szavazattal a 
javasolt napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázaton történő indulásra 
93/2015.(VI.9.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottság állásfoglalását. 
 
Márton András: Teljes egészében egyetértek a pályázati célokkal. De közben 
kérdezem, hogy hogy áll a Telepi óvoda és a Pomázi úri óvoda? Nem lett volna 
célszerűbb arra is gondolni a pályázatok kapcsán. 
 
Rogán László: A Pomázi úti óvoda felújítása folyamatban van. A Vasútsori Óvodára 
kértünk statikai állásfoglalást. A Szalonka utcai óvoda építése kapcsán 5 éves 
fenntartási kötelezettségünk van, mely 2013. évtől kezdődik. Az óvodavezető jelezte, 
hogy az épület állaga – enyhén szólva – kívánni valót hagy maga után. Megvizsgáltattuk 
az épületet, és megérkezett a szakvélemény, mely szerint az épület életveszélyessé 
vált. A pályázat kiírójával tárgyaltunk, aki azt mondta, hogy ez természetesen egy 
rendkívüli helyzet. Amikor az írásos szakvélemények, engedélyek, stb. meg lesznek, az 
épület elbontásra kerül. Oda az új jogszabályok szerint már óvodát nem építhetünk. 
 
Major Ede: Örülök, hogy a BMSE pályázata is idekerült. Sok fiatal sportol az 
egyesületben. Én támogatom. 
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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118/2015.(VI.9.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2015. évi központi költségvetésről szóló 2014.évi C. törvény 3. melléklet 
II.9. pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” az önkormányzat pályázatot nyújt be az alábbi 
tartalommal:  
A megvalósítandó projekt tartalma:  

- Önkormányzati tulajdonú sportpálya felújítása  

- Önkormányzati tulajdonú és fenntartású belterületi út felújítása  

- Önkormányzati tulajdonú és fenntartású óvoda felújítása  
 

A beruházással érintett épület pontos címe:  
Sportpálya: 2011 Budakalász, 1861/21 Hrsz, Omszk Park 
Belterületi út: 2011 Budakalász, Kereszt utca, 528/1 Hrsz 
Óvoda: 2011 Budakalász, Mályva u. 1, 1294/13 hrsz 
 
Támogatási igény: bruttó 60.008.124Ft 
Saját erő: bruttó 26.158.220Ft 
Összes beruházási költség: bruttó 86.166.344 Ft 
 
A Képviselő-testület saját költségvetése terhére biztosítja a bruttó 
26.158.220 Ft, azaz bruttó huszonhat millió százötvennyolcezer 
kétszázhúsz forint önrészt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására 
és benyújtására, valamint ezzel egyidejűleg a 92/2015. (V.28.) 
határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Rogán László, polgármester. 
Határidő: azonnal  

 
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülés berekesztette. 
 

K.M.F. 
 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


