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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

Szám:  24/2012  

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

A Képviselő-testület  

2012. október 18-án, 17:00 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános ülésen hozott döntésekről 

 

 

283/2012.(X.18.) KT határozat 

Önkormányzat és a Kaláz Kft. közötti ingyenes földhasználati szerződés 

megkötése 

 

284/2012.(X.18.) KT határozat  

„A Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátásra, valamint a 

ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására” szóló pályázat elbírálásáról, és az 

ehhez kapcsolódó döntések meghozataláról 

 

285/2012.(X.18.) KT határozat 

Sportcsarnok működésére és bérletére irányuló pályázat nyertesével között 

szerződés létre nem jötte, vagy a kaució meg nem fizetése miatti megszűnésről.  
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám:  24/2012 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

A Képviselő-testület  

2012. október 18-án, 17:00 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános ülésen hozott döntésekről 

 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 

 

 

Jelen vannak:  

Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 

Dr. Hantos István képviselő 

Kaltner Károly képviselő 

Krunity Péter képviselő 

Major Ede képviselő 

Németh Antal képviselő 

Nógrádi Zoltán képviselő  

Tolonics István képviselő 

 

Megjelent továbbá:   

dr. Krepárt Tamás alpolgármester 

Nagy Zsolt aljegyző 

dr. Papp Judit irodavezető 

dr. Udvarhelyi István irodavezető 

  

Jegyzőkönyvezető: Hajzer Annamária 
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Javasolt napirend: 

Nyílt: 

1. Javaslat „a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátásra, 

valamint a ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására” szóló pályázat 

elbírálására, és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára 

210/2012.(X.18.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Előterjesztő:  dr. Udvarhelyi István, a Kaláz Kft ügyvezetője 

 

 

Rogán László polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek, az október 18-ai 

rendkívüli Képviselő-testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 9 fővel határozatképes. A mai napra egyetlen napirendi pont került 

kiküldésre, kérdezem van-e hozzászólás, nincs. Akkor kérem, hogy a napirendi 

pontok elfogadásáról szavazzunk.  

 

A Képviselőtestület 9 egyhangú igen szavazattal a napirendjét elfogadta.  

 

 

Napirendi pont megtárgyalása: 

 

1. Javaslat „a Kalászi Sportcsarnok bérlői-működtető feladatainak ellátásra, 

valamint a ún. uszoda torzó és parkoló hasznosítására” szóló pályázat 

elbírálására, és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára 

210/2012.(X.18.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket. 

A napirendi pont arról szólt, hogy a Képviselő-testület elhatározta, hogy a 

Sportcsarnokot mindenféleképen szeretné gazdaságosan működtetni. Erre kiírt a 

Képviselő-testület ezelőtt két héttel egy pályázatot, erre beérkeztek a jelentkezők. A 

bizottsági ülésen mind a két jelentkezőt, mindkét aspiránst meghallgatta a bizottság, 

és most a vita után egy álláspontot kialakított. Én kérdezem, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása.  

 

Nógrádi Zoltán képviselő: Köszönöm, én csak azt kérem a polgármester úrtól, hogy 

legalább csak nagy vonalakban a két pályázatot egy-egy percben ismertesse, mert aki 

a TV-t nézi, az valójában nem tudja, hogy miről fogunk mi dönteni.   
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Rogán László polgármester: Két pályázat érkezett. Vannak benne hasonló tartalmú 

elemek, többek között a 17 esztendő. Mindkét pályázó 17 esztendőt jelölt meg a 

pályázatában. Innen nagyjából ki is merült a párhuzamosság a kettő között. Az egyik 

pályázó TAO-s, társasági adó igénybevételével szeretne beruházásokat a 

Sportcsarnokban végrehajtani. Mint tudjuk 17 évről van szó, a TAO-s támogatásnak a 

feltétele, hogy az elvégzett beruházások után jelzálog jog bejegyzés kerül az 

ingatlanra, ami azt jelenti, hogy amennyiben elkészült a beruházás, ami durván most 

első körben kb. 170 millió forintos beruházást jelenthet a pályázó elmondása szerint. 

Akkor miután ez elkészült, akkor átmegy egy ilyen alapos ellenőrzésen, pénzügyi 

ellenőrzésen, miután ez az ellenőrzés lezárult, bejegyzik rá a jelzálogjogot. Ez abból 

áll, hogy a Sportcsarnokot 17 éven keresztül kvázi Sportcsarnok funkcióra kell 

használni, ami azt jelenti, hogy utánpótlás nevelést kézilabda szempontjából kell a 

csarnokban továbbra is folytatni. Több képviselő társam elmondta, hogy szerintük 

aggályos lehet a 17 esztendő, aggályos lehet a jelzálogjog bejegyzés és a TAO-s 

támogatások mikéntje és mijeténsége, olyan szempontból, hogy hány évig lesz még a 

támogatási rendszer az országban, meddig fog működni. A másik pályázó egy kisebb 

volumenben, beruházásban gondolkodott, szintén 17 esztendős bérleti időre jelölte 

meg a pályázatát, kb. 20-30 millió forintos beruházást akar a csarnokban 

végrehajtani, ami szerintünk, bocsánat a bizottság szerint kevesebb jóval, mint a 170 

millió forint és nem fedi azt a beruházást le, amit a csarnok esetlegesen igényelne. Itt 

alakult ki vita a bizottságon belül, a bizottság egyébként támogatta azt, hogy a TAO-s 

támogatást igénybe vevő Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft-vel kössön az 

önkormányzat szerződést. Zoltán nem tudom, hogy kielégítő volt nagyjából, hogy a 

nézőknek is jó legyen. 

 

Nógrádi Zoltán képviselő: Igen, köszönöm. 

 

Rogán László polgármester: Kérdezem, hogy van-e további hozzászólás. Dr. Krepárt 

Tamás, alpolgármesteré a szó.  

 

Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Annyival egészíteném ki a polgármester úr által 

elmondottakat, hogy a TAO-t igénybe venni szándékozó cég az uszoda torzó területét 

is bérbe venné, ami fontos különbség a másik elemhez képest, és itt is vállalták, hogy 

3 éven belül egy 180 millió forint értékű beruházást önerőből végeznek el. Tehát Ők 

összesen a két területen 350 millió forint értékű beruházást szándékoznak elvégezni. 

Ebből 170 a jelzálogjoggal fedett, a 180 viszont önerős beruházás. Mind a két 
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beruházás ellenértéke, illetőleg az ezzel kapcsolatban keletkező tulajdonjog az az 

önkormányzatot illeti meg.  

 

Rogán László polgármester: Köszönöm, Kérdezem, hogy valakinek még 

hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Nincs. Felolvasom a határozati 

javaslatokat.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

 

283/2012.(X.18.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

ingyenes földhasználati szerződést köt a Kaláz Kft.-vel a saját, 1/1 

arányú tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban 1861/21 hrsz. alatt 

felvett, a Sportcsarnok - Árbocos Étterem - 11. sz. főút – Auchan 

bekötőút által határolt, 9250 m2 nagyságú területre (220 férőhelyes 

parkoló). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 

mellékletét képező földhasználati szerződés megismert tartalommal 

történő aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodás, 2 nem 

szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

284/2012.(X.18.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kaláz Kft. 

tulajdonosi jogkörének gyakorlója úgy határoz, hogy a Kaláz Kft. és az 

Önkormányzat által 2012. IX. 27-én kiírt, a Sportcsarnok működtetésére 

és bérletére irányuló negyedik pályázatot érvényessé és eredményessé 

nyilvánítja. A pályázatok rangsorolása: 

I. - Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. (2000 Szentendre, Kovács 

László u. 18/B.) 

II.- Sportbolygó Kft.(1083 Budapest, Balassa u.11.)  

Pályázat nyertese: Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. (2000 

Szentendre, Kovács László u. 18/B.) 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a 

bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására a határozathozataltól számított 

öt naptári napon belül.  

 

Felelős: polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője 

Határidő: a határozathozataltól számított öt naptári napon belül 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:  

 

285/2012.(X.18.) KT határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban a nem várt 

esetben, ha a Sportcsarnok működtetésére és bérletére irányuló pályázat 

nyertese a határozathozataltól számított öt naptári napon belül a 

szerződést nem írja alá, vagy a kaució letételi kötelezettségét határidőben 

nem teljesíti, a Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt (illetve 

önkormányzati földterület érintettsége esetén a polgármestert is) a 

bérleti-üzemeltetési szerződés II. helyen rangsorolt szervezettel történő 

megkötésére és aláírására.  

 

Felelős: Kaláz Kft. ügyvezetője, és önkormányzati ingatlan érintettsége 

esetén a polgármester, 

Határidő: a Sportcsarnok működtetésére és bérletére irányuló pályázat 

nyertesével kötött szerződés létre nem jötte, vagy kaució meg nem 

fizetése miatti megszűnését követően azonnal  

 

Rogán László polgármester: Köszönöm, én kérném Udvarhelyi Istvánt, hogy hívjuk 

be mind a két pályázót és akkor közöljük velük a hírt.  

Tisztelettel köszöntöm Önöket újra, a Képviselő-testület meghozta döntését, 

minősített többséggel hozott a testület egy döntést, amiben a Dunakanyar 

Létesítményüzemeltető Kft-vel köt szerződést. Én bízom benne, hogy az 

elvárásainknak megfelelően és azok a képviselő társaim, akik szkepticizmussal 

néztek ez elé a döntés elé és ezt jelezték is szavazatukban, későbbiekben ezt 

átgondolhatják, megváltoztathatják. Én bízom abban, hogy az a cég ez jól fogja 

üzemeltetni a Sportcsarnokot, gondos gazdaként fogja a rábízott javakat kezelni és 

bármelyikünk, aki le fog menni a Sportcsarnokba, az mindenféleképen megtalálja a 

számítását. Én kérem, hogy a Sportbolygó Kft. tulajdonosa, tulajdonosi köre ugyan 
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úgy használja a Sportcsarnokot és bízom benne, hogy látni fogják a pozitív fejlődést, 

mert azért nagyon fontos, hogy ha ugyan nem is nyerték most meg ezt a pályázatot, 

de azért járnak továbbra is Budakalászra és élvezhetik a megújult Sportcsarnoknak 

minden féle előnyét, bízom benne, hogy közösen. Köszönöm, hogy pályáztak és én 

akkor most szeretnék gratulálni Hajdú Gábor úrnak.  

 

Köszönöm, ezzel a Képviselő-testületi ülést bezárom (19 óra 8 perc). Mindenkinek jó 

pihenést kívánok. Viszont látásra.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Rogán László                                             Nagy Zsolt   

                 polgármester                                                    aljegyző 

 

 

 

 

Hajzer Annamária 

jegyzőkönyvvezető 

 


