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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 7/2015 

 

K I V O N A T 

 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

201ő. május 28-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült 
jegyzőkönyvből 
 

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének 
megalkotására 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

92/2015.(V.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az 
„Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton. A 
pályázat az alábbi alcélokat foglalja magában: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása. 
A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Mályva utca 1. (hrsz. 1294/13) 
Telepi Óvoda. 
A projekt célja: a Telepi óvoda teljes gépészeti felújítása. 
A projekt összes költsége bruttó: 37.500.000,- Ft  
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó: 37.500.000,- Ft  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész (saját erő) bruttó: 7.500.000,- 
Ft 
Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető) bruttó: 30.000.000.- Ft 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum bruttó: 
7.500.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és elkülöníti, 
azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az önrészt a 4/2015 
(II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával is biztosítja. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint határidőben történő 
beadására. 
 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Kereszt utca (hrsz. 528/1). 
A projekt célja: útburkolat felújítás. 
A projekt összes költsége bruttó: 20.250.000,- Ft  
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó: 20.250.000,- Ft  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész (saját erő) bruttó: 5.250.000,- 
Ft 
Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető) bruttó: 15.000.000.- Ft 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum bruttó: 
5.250.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és elkülöníti, 
azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az önrészt a 4/2015 
(II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával is biztosítja. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint határidőben történő 
beadására. 
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c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása 

 

A projekt megvalósulási helyszíne: 2011 Budakalász, Szent István Kertje (hrsz. 1236/19). 
A projekt célja: műfüves pálya és világítás kialakítása.  
A projekt összes költsége bruttó: 27.000.000,- Ft  
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó: 27.000.000,- Ft  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész (saját erő) bruttó: 7.000.000,- 
Ft 
Támogatás igényelt összege (maximálisan igényelhető) bruttó: 20.000.000.- Ft 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum bruttó: 
5.250.000,- Ft-ot a település 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja és elkülöníti, 
azonban a pályázat elbírálásának függvényében azt is vállalja, hogy az önrészt a 4/2015 
(II.20.) sz. 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával is biztosítja. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint határidőben történő 
beadására. 
 
Határid :  azonnal 
Felel s: polgármester 
 

 

k.m.f. 
 

 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István sk. 
jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:  
 

 

Barna Yvette 
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