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Előterjesztés 
 

Tárgy: Javaslat a BMSE által üzemeltetett futballpálya és kiszolgáló 
létesítményei újabb beruházási igényének elbírálására   

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a Budakalász, 
Omszk Parkban (1861/21 hrsz) lévő futballpálya, amelyet a BMSE üzemeltet. 
Az egyesület TAO-s forrásra alapozva pályázni kíván a létesítmény rész-
elemeinek megújítására a mellékelt táblázatban foglalt jogcímeken és 
árkalkuláció alapján. A beruházás eredményeképpen 10.946.092 Ft. összegű 
fejlesztés valósulhat meg.  
 
Előzményként megemlítendő, hogy a BMSE korábban, 2013. év első 
harmadában már indult pályafelújítással kapcsolatos TAO forrás alapú 
pályázaton, melyet el is nyert. Az elnyert támogatás keretében a centerpálya 
újrafüvesítése és a pálya öntözőrendszerének kiépítése valósult meg. A BMSE 
szóbeli tájékoztatása szerint a pályázat lezárásához szükséges elszámolásokat 
rendben befejezték. 
 
A mostani pályázathoz az Egyesület számára szükséges kiadni a mellékelt 
tulajdonosi nyilatkozatot, és vállalni kell öt év időtartamra a budakalászi 
futballpályára a Magyar Állam javára jelzálogjog bejegyzését. Mivel az Omszk 
park telkétől nincs különválasztva, albetétesítve a BMSE sporttelepe, így a 
kiadásra kerülő nyilatkozatban tisztázni szükséges, hogy a teljes Omszk parkot 
jelentő 1861/21 hrsz-ú ingatlan mely részére szól a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat. Az előterjesztés 1. mellékletét képező térképrészleten körülkerítésre 
került az a 20.199,5 m² területű ingatlanrész, mely természetben a BMSE 
sportlétesítménye, s amelyre a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat vonatkozik. 
 
Mellékletek: 
1. területi lehatárolás térképvázlat 
2. bérlő igényei, árajánlatok 
3. nyilatkozat minta 
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Előzőek okán az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő, melyek nem 
zárják ki egymást: 
 

1.Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a BMSE 
„Budakalász Sporttelep kerítés- és labdafogó hálótartók javítási, felújítási 
munkáira” megnevezésű, nem építési engedély köteles elemeket tartalmazó 
felújítási programját kizárólag a 1861/21 hrsz-ú ingatlan 1. melléklet szerinti, a 
BMSE működtetésében, üzemeltetésében lévő területszakaszra és pálya-
elemekre vonatkozóan a csatolt műszaki leírás szerint, és a csatolt tulajdonosi 
nyilatkozatban foglalt tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat 
kiadására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

2.Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a BMSE 
Sportegyesületet, hogy a 2013. évben a centerpálya újrafüvesítésével és annak 
öntöző-rendszere kialakításával kapcsolatosan elnyert TAO alapú pályázattal, 
illetve annak elszámolásával kapcsolatosan írásban számoljon be 2014. március 
15.-ig. A Képviselő-testület márciusi rendes ülésén kívánja tárgyalni a 
beszámolót. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2014.március 15. 
 

3.Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budakalász, Omszk park (1861/21 hrsz) önkormányzati 
tulajdonú ingatlanból a BMSE Sportegyesület használatában lévő, a határozat 
melléklete szerinti területi lehatárolású ingatlanrész leválasztásáról, 
albetétesítéséről gondoskodjon, az azzal kapcsolatosan szükséges lépéseket 
tegye meg, és a nyilatkozatot írja alá.  
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakalász, 2014. február 6. 
 

Rogán László 
Polgármester 


