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A Képviselő-testület  

2014. február 10-ei rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a 4/2014 (I.31.) BM rendelet „Egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások 
igénybevételének részletes szabályai” című pályázaton való 
részvételre 

 
 
Készítette:   Hajzer Annamária pályázati referens 
    
  
Egyeztetve:  Hegyvári János osztályvezető 
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Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 
 
 

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
 

Tárgy:  Javaslat a 4/2014 (I.31.) BM rendelet „Egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások 
igénybevételének részletes szabályai” című pályázaton való 
részvételre 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014 (I.31.) BM rendelet 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. 
Kereszt tetővel összekötött 4 nyeregtetővel oldjuk az épület katasztrofális arányait, 
a funkcióhoz nem illő hangulatot.   
Az épületet hőszigetelni kell, amellyel az épület hőtechnikai paraméterei javulnak, 
a fűtési költségek csökkennek. A homlokzatfelújítás során a színezéssel az épületet 
humanizáljuk, „vidámítjuk”. A hőszigetelést azokon a helyeken, ahol a gyerekek 
hozzáférnek, így lábazat, nem bontható anyaggal kell takarni. 
A nyílászárók újak, így csak a tetőtérbeépítéshez szükséges külső nyílászárókat 
kell beépíteni. 
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Műszaki paraméterek: 
 
1.) Új magastető: 

1150 m2 kiterített felületű tető, melynek nagy része cserépfedés, a kisebb 
hajlásszögű részek, melyek közterületről nem láthatók, fémlemez fedést 
kapnak. 

2.) Homlokzat hőszigetelés: 
A hőszigetelendő homlokzat kb. 700 m2 . A felületek dryvit rendszerű, 8-12cm 
változó vastagságú (ablakkeretezések, homlokzati architektúra) hőszigetelést 
kapnak. 

 
A leírt munkálatok becsült költsége bruttó 50.000.000 Ft, melyből vissza nem 
térítendő támogatás keretében igényelhető a bekerülési költség 80%-a, bruttó 
40.000.000 Ft. 
 
A képviselő-testület által biztosítandó összeg: bruttó 10.000.000 Ft. 
 
Beadási határidő:  2014. február 13.  
 
1. számú melléklet: A pályázati felhívás (rendelet) teljes szövege. 
2. számú melléklet: Homlokzati vázlatterv. 
3. számú melléklet: Térképmásolat. 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
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Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indul a 
4/2014 (I.31.) BM rendelet „Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatások igénybevételének részletes szabályai” című pályázaton.  
A pályázat megvalósításához szükséges önrészt, maximálisan 10.000.000,- forintot 
a 2014. évi költségvetés fogja biztosítani, elsősorban a pályázati keret terhére. 
 
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 
 
 
Budakalász, 2014. február 7. 
 
 
 
 

Rogán László 
Polgármester 

 
 
 
 


