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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE  

Szám: 14/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. május 2-án, (csütörtökön) 8:10 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános ülésén  
 
 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 
 

 
Jelen vannak: Ercsényi Tiborné alpolgármester 

Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Máté István képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
 

Meghívottak: Dr. Molnár Éva jegyző 
Turi Attila főépítész 
Hegyvári János osztályvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyílt napirendi pont: 

 
1. Javaslat a 8/2013. (III.29.) BM rendelet „Kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” című pályázaton való 
részvételre  
79/2013.(V.02.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 

Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony köszönti a megjelenteket. Az 
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. Kéri, 
hogy szavazzon a testület a javasolt napirendről. 
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A Képviselőtestület 7 egyhangú igen szavazattal a javasolt napirendet 
elfogadta.  
 
1. Javaslat a 8/2013.(III.29.) BM rendelet „Kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” című pályázaton 
való részvételre  
79/2013.(V.02.) sz. előterjesztés 

 
 
Ercsényi Tiborné: A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatásáról szóló pályázat keretében 
lehetőség nyílik a Telepi Óvoda épületén magas tető megépítésére és az 
épület homlokzatainak hőszigetelésére.  
 
A Telepi óvoda a 70-es években épült bruttó 800 m2 lapos tetős épület. 
 
Az épületen magas tető kialakítása sokkal gazdaságosabb, mintsem 
felbontani a meglévő lapos tető rétegeit és újat készíteni, másodlagos 
hozadéka a későbbi beépíthetőség (tűzvédelmi okokból: nem 
gyermekelhelyezés, hanem egyéb óvodai funkciók, pl. iroda, szolgálati 
lakás). A tetőtérben kialakítandó helyiségekkel lehetőség nyílik arra, hogy a 
jelenlegi, gyerekek által nem használt helyiségek a tetőtérbe kerüljenek, így 
az óvoda, ezeknek a korábbi helységeknek az átalakításával legalább egy 
csoportszobával bővüljön. 
 
Németh Antal: Azt hiszem, hogy minden olyan lehetőséget meg kell 
ragadnunk, amely pénzforrást tud biztosítani. Én a részemről támogatom az 
előterjesztést és a határozati javaslatot.  
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester felolvassa a határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2013.(V.2.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy indul a 8/2013 (III.29.) BM rendelet „Kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása” című pályázaton. 
A pályázat megvalósításához szükséges önrészt, maximálisan 
10.847.843,- forintot a 2013. évi költségvetés Tartalékok – 
pályázati keret terhére biztosítja. 
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A pályázat célcsoportja: A Telepi óvoda (2011 Budakalász, 
Mályva u. 1.) 
 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
elkészítésére és határidőben történő benyújtására. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Ercsényi Tiborné alpolgármester a rendkívüli 
ülést 8.30 órakor berekesztette. 
 

K.M.F. 
 
 
 

Ercsényi Tiborné 
alpolgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


