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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Szám: 3/2014 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. február 10-én, (hétfőn) 15:00 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Máté István képviselő 
Németh Antal képviselő 
Tolonics István képviselő 

Meghívottak: Dr. Molnár Éva jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat a 4/2014 (I.31.) BM rendelet „Egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatások igénybevételének részletes szabályai” 
című pályázaton való részvételre  
23/2014.(II.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a BMSE által üzemeltetett futballpálya és kiszolgáló létesítményei 

újabb beruházási igényének elbírálására   
24/2014.(II.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a Testület 8 fővel határozatképes. A meghívóban két nyílt 
napirend szerepel. Kéri, hogy szavazzon a Testület annak elfogadásáról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal a napirendet elfogadta. 
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Napirend megtárgyalása:  
 
1. Javaslat a 4/2014 (I.31.) BM rendelet „Egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások igénybevételének 
részletes szabályai” című pályázaton való részvételre  
23/2014.(II.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: 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. 
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2014.(II.10.) Kt. határozat 
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.) 
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A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
elkészítésére és határidőben történő benyújtására. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. Javaslat a BMSE által üzemeltetett futballpálya és kiszolgáló 

létesítményei újabb beruházási igényének elbírálására   
24/2014.(II.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: 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. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

27/2014.(II.10.) Kt. határozat 
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 
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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 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

28/2014.(II.10.) Kt. határozat 
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. 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

29/2014.(II.10.) Kt. határozat 
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.  
Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete javasolja a 
BMSE Sportegyesületnek és kéri, hogy ezen pályázat elnyerése 
esetén a kerítés létesítése után egy hangszigetelő falat húzzon fel a 
Sport utca felől, mivel állandóak a lakossági panaszok a zajra.  
Amennyiben lehetőség van a pályázatban ezt érvényesíteni, úgy 
arra is kerüljön pályázat benyújtásra. 
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A Képviselő-testület felkéri a BMSE elnökét, hogy ezen javaslat 
megvalósításáról írásban tegyen visszajelzést a PTKB elnökének.  
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester a rendkívüli ülést 
berekeszti. 
 

K.M.F. 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 

 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


