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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. december 15-ei ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Hajzer Annamária, Villám Zsuzsanna 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázatokról: 

 

1. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása 

 

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények, bölcsőde, óvoda, közös önkormányzati 

székhelyű épület fejlesztésének, felújításának támogatására, vagy belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása, illetve óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozására volt igényelhető a támogatás. 

Önkormányzatunk a TELEPI ÓVODA energetikai korszerűsítésére a 2015. augusztus 4-ei BM. 

döntés alapján 30.000.000,- forint támogatást nyert 10.000.000 Ft önerő biztosítása mellett. 

A projekt megvalósítására és a támogatás felhasználására, elszámolására 2016. december 

31-ig van lehetőségünk. A kivitelezés közbeszerzésére, a projekt előkészítésére jövő év elején 

kerül sor.  

 

 

2. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – KEOP-2015-5.7.0/15-

2015-0322 

Az Új Széchenyi Terv keretében lehetőség nyílt önkormányzatunk számára, hogy 

középületeinek energetikai fejlesztését elvégezze.  

A támogató által meghatározott szigorú megtérülési számítások figyelembevételével a 

Nyitnikék Óvoda Pomázi úti két épületének felújítására kapott támogatást az önkormányzat.  

A tervezett kivitelezésre - a homlokzati külső hőszigetelés, a külső nyílászárók cseréje - elnyert 

támogatás összege: 32.253.176 Ft. 

A NYITNIKÉK ÓVODA Pomázi úti két épületének felújítási munkálatai  jelenleg is tartanak. A 

támogatás felhasználása és elszámolás határideje:  2015. december 31. 

 

3. Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkelezés megvalósítása – KEHOP-2.2.1 

 

A felhívásra az 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban nevesített projektek kapcsán volt 

lehetőség támogatási kérelem benyújtására, melyet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda adott 

be. Ennek a jogi feltételeinek megteremtése érdekében 2015. április 30-ai Képviselő-testületi 

döntés értelmében konzorciumi együttműködési megállapodást írtunk alá a Szervezettel.  

A Kormányhatározatban nevesítetten Budakalász Város Önkormányzata a „Budakalász 

Szennyvízhálózatának fejlesztése” projekttel, kiemelt projektként szerepel, mely a Berdó 

településrész belterületi utcáinak szennyvíz-csatorna hálózatba történő bekötésére vonatkozik.  
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A pályázatot az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, a támogatási szerződés aláírása 

érdekében az adatszolgáltatás és nyilatkozatok megküldése folyamatos. Budakalász az első 

csoportban szerepel a támogatási szerződések aláírása ügyében, erre várhatóan 2016. év 

elején sor kerül. Ezt követi a kivitelezés közbeszerzésének kiírása, amit az NFP intéz és 

bonyolít, az önkormányzattal történő folyamatos konzultáció mellett. A kivitelezés 

megkezdésére 2016. nyarán jó esély van.  

 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő önkormányzati pályázati 

projektek állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász, 2015. december 7. 

 

 

Rogán László 

polgármester 


