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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy:  Javaslat pályázati lehetőségeken való indulásra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Javaslat a Zöld Iránytű Alapítvány által 2011. évben kiírt „Tanösvények építésére, 

felújítására, fenntartására” című pályázaton való indulásra 

 

A Polgármesteri Hivatal évek óta nagy figyelmet fordít a település lakosságának egészséges 

életmódra buzdítására és környezettudatos viselkedésének kialakítására.  

A kerékpáros és a vízi turizmus lehetőségeinek bővítése mellett most szeretnénk egy olyan 

korszerű, erdei turista útvonal megvalósítását elérni, melynek információs és útjelző táblái, 

kijelölt tűzrakó és pihenőhelyei, szemétgyűjtői maximálisan megfelelnek az 

erdőgazdálkodási és természetvédelmi előírásoknak, valamint a természetjárók igényeinek. 

A jó tanösvény kellemes kikapcsolódást biztosít, ismereteket nyújt és nem utolsó sorban a 

kijelölt útvonalon is „tartja” a kirándulni vágyókat, akik így kevésbé zavarják és károsítják az 

erdő élővilágát 

A tervezett tanösvény Budakalász központjából, a Budai út- Kőbányai út sarkánál lévő 

Millenáris keréktől indul és mindvégig a már meglévő Zöld turistajelzésen halad, azt csak 

információs táblákkal, tűzrakókkal, szeméttárolókkal egészíti ki. A község lakosainak 

összetartozását erősítené, segítené a szabadidő hasznos eltöltésében, egészséges életmódra 

nevel, a rendszeres testmozgásra ösztönöz, és nem utolsó sorban a természet szeretetére 

buzdít. 

Gerstenkorn András – geológus, tervező – tervei alapján 2009-ben már pályáztunk az 

alapítvány az évi pályázatán, a legjobbak közé sorolták projektünket, de forráshiány miatt 

nem kaptunk támogatást.  

A kivitelezés költségvetését a tervező úr felülvizsgálta, némely változtatást eszközölt a mai 

árszínvonalnak megfelelően (1. sz.mell.). A pályázat megírására a Lökkös Bt.-től kértünk 

árajánlatot (2. sz.mell.). Beadási határidő: 2011. április 12. 12:00.  
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A megvalósítás teljes költsége bruttó: 3. 521. 500,-Ft., melyből az alapítványnál pályázható 

összeg 750. 000,-Ft, a pályázati önrész összege: 2. 771. 500,-Ft, melyet a Pályázati önrészek 

keret terhére javasoljuk biztosítani. 

A pályázatírás: 80. 000,-+Áfa összeg, melyet a Pályázati önrészek keret terhére javasoljuk 

biztosítani. Sikerdíj nincs. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Zöld Iránytű Alapítvány 

által 2011. évben kiírt „Tanösvények építésére, felújítására, fenntartására” című pályázaton 

való részvétellel, és a pályázathoz szükséges önrészt, bruttó 2. 771. 500,-Ft-ot a Pályázati 

önrészek keret terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és határidőben történő 

benyújtására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Iránytű Alapítvány által 2011. 

évben kiírt „Tanösvények építésére, felújítására, fenntartására” című pályázat 

dokumentációjának összeállításával a Lökkös Bt.-t bizza meg, és a pályázatírási díjat, bruttó 

100. 000,-Ft-ot a Pályázati önrészek keret terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Lökkös Bt-vel történő szerződéskötésre.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. Javaslat a Belügyminisztérium által kiírásra kerülő „Sport infrastruktúra-fejlesztések 

támogatása” című pályázaton való indulásra 

 

A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 

CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 14. Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzat: 

b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 1 150 

millió forint használására ír ki pályázatot.  

 

Támogatás a helyi önkormányzat, továbbá a többcélú kistérségi társulás a tulajdonában vagy 

fenntartásában lévő sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására, akadálymentesítésre, 

eszközbeszerzésre igényelhető. Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális 

fejlesztésére pályázhat. 

 

Budakalász Város Önkormányzatának az Omszk park 3 szám alatt lévő labdarugó 

sportcentrum közel 40 éves épületnek felújítására válik lehetősége. 1998-ban került az épület 

használatba átadásra a Budakalász Munkás Sportegyesület részére. A már szükségesség vált 

felújítást az egyesület önerőből nem tudja biztosítani. 

 

A kivitelezés várható költségvetését a mai árszínvonal szerint becsülten kalkulálva az 3. sz. 

melléklet tartalmazza. A pályázat megírására a Lökkös Bt.-től kértünk árajánlatot (4. 

sz.mell.). Beadási határidő: várhatóan 2011. március vége. 

 

A megvalósítás teljes költsége maximálisan bruttó: 25. 000. 000,-Ft., melyből a támogatás 

maximális mértéke 80% = 20. 000. 000,- , a pályázati önrész összege maximálisan :              

5. 000. 000,-Ft, melyet a Pályázati önrészek keret terhére javasoljuk biztosítani. 

A pályázatírás: 330. 000,-+Áfa összeg, melyet a Pályázati önrészek keret terhére javasoljuk 

biztosítani. Sikerdíj nincs. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
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3. Határozati javaslat: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Belügyminisztérium által 

2011. évben kiírásra kerülő „Sport infrastruktúra-fejlesztések támogatása” című pályázaton 

való részvétellel, és a pályázathoz szükséges önrészt, maximum bruttó 5. 000. 000,-Ft-ot a 

Pályázati önrészek keret terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és határidőben történő 

benyújtására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Határozati javaslat: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a a Belügyminisztérium által 2011. 

évben kiírásra kerülő „Sport infrastruktúra-fejlesztések támogatása” című pályázat 

dokumentációjának összeállításával a Lökkös Bt.-t bizza meg, és a pályázatírási díjat, 

maximum bruttó 412. 500,-Ft-ot a Pályázati önrészek keret terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Lökkös Bt-vel történő szerződéskötésre.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Budakalász, 2011. február 25. 

 

Rogán László 

polgármester 
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1. számú melléklet 

Részletes költségvetés 2011 

 

KŐ VÍZ VIRÁG TANÖSVÉNY Budakalász--Kevély-nyereg— 

Nagy Kevély--Ezüst Kevély—Budakalász 

 

Sorszám: Részfeladat, tárgyi munkamegnevezése Mennyiség Egységár Nettó 

összesen 

Bruttó 

összesen 

1 A tanösvény útvonaltervének elkészítése, 
a koncepció összeállítása, egyeztetés a 
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelősséggel, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkkal és a Pilisi Parkerdő Zrt. 
Illetékeseivel 

1 40 000 40 000 50 000 

2 A tanösvény logójának tervezése 1 30 000 30 000 36 000 

3 Útirányjelző, útbaigazító oszlopok 
(útleágazásoknál elhelyezett, kb. 180 cm 
magasságú ) tájékoztató oszlopok 
(tanösvény logójával ellátott ) 
elkészítése, helyszínre szállítása, 
kihelyezése 

40 11 000 440 000 528 000 

4 Egyedi tájékoztató objektumok, 
információhordozó építmények 
tervezése, kivitelezése, helyszínre 
szállítása, kihelyezése és rögzítése (HÉV 
állomások -3db, illetve a budakalászi Fő-
tér kijelölt helyén ) 

4 60 000 240 000 300 000 

5 Egyedi tájékoztató objektumok, 
információhordozó építmények tábláinak 
szerkesztése, nyomtatása, kihelyezése ( 
HÉV állomások: 3db, budakalászi Fő-tér: 
1db ) 

4 40 000 160 000 200 000 

6 Tanösvény állomások információhordozó 
építményeinek elkészítése, helyszínre 
szállítása, kirakása és rögzítése 

15 60 000 900 000 1 125 000 

7 Tanösvény állomások információs 
felületeinek tervezése, grafikai-képi-
szöveges elemeinek szerkesztése, 
megírása 

15 30 000 450 000 562 500 

8 Tanösvény állomások információs 
felületeinek színes nyomtatása, műanyag 
táblára kasírozása, kirakása 

15 20 000  300 000 360 000 

9 Leporello összeállítása, nyomtatása 500 600 300 000 360 000 

Összesen: 2 860 000 3 521 500 
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Egyes költségelemek részletezése 
1 Az útvonal, az állomáshelyek megtervezésével, az illetékes szervezetekkel történő 

egyeztetéseket tartalmazza 

2 A tanösvény logójának grafikai tervezése. Ez a logó jelenik meg a tanösvény neve mellett, mely 
a " Kő Víz Virág Tanösvény "nevet viseli 

3 A látogatók tanösvényen való tájékozódását elősegítő, egyszerű nyílakkal ellátott útbaigazító 
oszlopok. Ezek fenyőfából készített, lenolajjal kezelt, a földbe kb. 50-60 cm-re leásott, 180 cm 
magasan kiálló oszlopok elkészítését és telepítését jelenti. 

4 A tanösvény minél ismertebbé válása érdekében a laporellókon és az iskolák bevonásán kívül a 
legfontosabb tömegközlekedési gócpontokban (budakalászi HÉV megállók, Fő-tér ) a tanösvény 
megközelíthetőségét magyarázó, esztétikus és egyedi tervezésű figyelemfelkeltő építményeket ( 
táblákat ) helyezünk el. Ennek tervezési, előállítási, szállítási és kihelyezési költségeit 
tartalmazzák a tételek. 

5 Az egyes állomások információhordozó építményeinek elkészítése, helyszínre szállítása és 
kihelyezése. Az építmények fenyőfából készített, lenolajjal kezelt, álló formátumú, két lábbal, 
kb. 50-60 cm-re a földbe süllyesztett táblatartó objektumok. 

6 Az  információhordozó felületek tervezése, összeálítása, grafikai, képi és szöveges elemeinek 
megalkotása, kinyomtatása, műanyag lemezre történő kasírozása, helyszínre szállítása és 
kihelyezése. Ezek a felületek adják a leglényegesebb, tartalmi elemét a tanösvénynek. 

7 A tanösvényről készített 1-2 oldalas leporello tervezési és nyomtatási költségeit tartalmazza 500 
példányszámban. 
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2. számú melléklet 

Lökkös Mű szaki Szolgáltató és Oktató Betéti Társaság 
 

Pályázatírás, tanácsadás, pályázat értékelés, monitorozás, projektvezetés, megvalósíthatósági és 

hatástanulmányok, fejlesztési koncepciók, IVS készítés - Felnő ttképzés - Mérnöki tevékenység 

 

Ajánlat 

 

Budakalász Város Önkormányzata részére 

a Zöld Iránytű  Alapítvány által 2011. évben kiírt „ Tanösvények építésére, felújítására, 

fenntartására”  konstrukcióra pályázati dokumentáció elkészítésére 

 

Rogán László 

polgármester Úr részére 

        

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Megtisztelő  felkérésükre az alábbiakban tájékoztatom az Önöket jelenleg 

érintő „ Tanösvények építésére, felújítására, fenntartására”  konstrukcióra benyújtandó 

pályázati dokumentáció elkészítésének vállalási díjairól. 

 

A pályázati projekt rövid ismertetése 

A pályázat megnevezése:   Kő  Víz Virág Tanösvény 

Projekt tervezett összköltsége:  3. 521. 500,- 

Támogatás mértéke:    750. 000,- 

Szükséges önrész:    2. 771. 500,- 

 

 

A pályázati dokumentáció megírásáért, összeállításáért fizetendő  egyszeri fix iratkezelési 

költség 80. 000,-Ft+Áfa összeg.  

 

 
2011. február 24. 

     Tisztelettel 

         Lökkös Tibor, sk. 
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3. számú melléklet 

Részletes költségvetés 2011 

OMSZK park 3. Sportcentrum 

 

 Elvégzendő tevékenység Becsült maximális ktg.  
bruttó 

1 Vízvezeték korszerűsítés, vizesblokkok felújítása 3.000.000,- 

2 Elektromos hálózat teljes korszerűsítése 2.500.000,- 

3 Külső-belső nyílászárok cseréje 2.500.000,- 

4 Ereszcsatorna csere 1.000.000,- 

5 Épület külső hőszigetelése 3.000.000,- 

6 Tetőszerkezet megerősítése, cserepek cseréje 8.500.000,- 

7 Hidegburkolatok cseréje 2.000.000,- 

8 Teljes festés, mázolás,  2.000.000,- 

9 Belső vakolat felújítása, javítása 500. 000,- 

 Mindösszesen maximálisan bruttó: 25. 000. 000 

 

Az árak becsült, maximált árak! 
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4. számú melléklet 

Lökkös Mű szaki Szolgáltató és Oktató Betéti Társaság 
 

Pályázatírás, tanácsadás, pályázat értékelés, monitorozás, projektvezetés, megvalósíthatósági és 

hatástanulmányok, fejlesztési koncepciók, IVS készítés - Felnő ttképzés - Mérnöki tevékenység 

 

Ajánlat 

 

Budakalász Város Önkormányzata részére 

a Belügyminisztérium által 2011. évben kiírásra kerülő  „ Sport infrastruktúra-fejlesztések 

támogatása”  konstrukcióra pályázati dokumentáció elkészítésére 

 

Rogán László 

polgármester Úr részére 

        

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Megtisztelő  felkérésükre az alábbiakban tájékoztatom az Önöket jelenleg érint, a 

Belügyminisztérium által 2011. évben kiírásra kerülő  „ Sport infrastruktúra-fejlesztések 

támogatása”  konstrukcióra benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésének vállalási 

díjairól. 

 

A pályázati projekt rövid ismertetése 

A pályázat megnevezése:    BMSE Sportcentrum felújítása 

Projekt tervezett összköltsége, becsült:  25. 000. 000,- 

Támogatás mértéke, 80%:    20. 000. 000,- 

Szükséges önrész:     5. 000. 000,- 

 

 

A pályázati dokumentáció megírásáért, összeállításáért fizetendő  egyszeri fix iratkezelési 

költség 330. 000,-Ft+Áfa összeg.  

 
2011. február 24. 

     Tisztelettel 

         Lökkös Tibor, sk. 

 


