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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 projekt előkészítése, a kivitelezés közbeszerzési 

felhívása és annak meghirdetése folyamatban van. A kivitelezés elkezdése a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2016. június 15. - 2016. szeptember 1. napja 

között történik. Az óvoda négy hetes zárva tartásáról és a nyári hónapok óvodai 

nevelésének a Nyitnikék Óvoda Pomázi úti épületében történő megszervezéséről az OKSB 

a 2016. februári ülésén döntött.  

 

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 2015. december 30. 

napján befejeződtek.  A támogatás felhasználása és elszámolása  2015. december 31. 

napján megtörtént. Az elszámolás helyszíni ellenőrzése az elmúlt napokban zajlott. 

 

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 
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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.  

A pályázatot az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, a támogatási szerződés 

aláírása érdekében az adatszolgáltatás és nyilatkozatok megküldése folyamatos. 

Budakalász a projekt megvalósításában az első csoportban szerepel,  a támogatási 

szerződések aláírása 2016. év január hónapban megtörtént. Jelenleg a kivitelezés 

közbeszerzésének kiírásához az adatszolgáltatás, a felhívás áttekintése, véleményezése 

zajlik. Mindezt az NFP intézi és bonyolítja, az önkormányzattal történő folyamatos 

konzultáció mellett. A kivitelezés megkezdésére az aláírt támogatási megállapodásban 

szereplő ütemterv szerint 2016. szeptemberében indul. 

 A projekt mérföldkövei - 

elérésének tervezett dátuma 

eredmény leírása 

1 2016.06.08. Konzultáció során létrejött projektdokumentáció 

rendelkezésre állása 

2 2016.09.08. építési szerződés megkötése 

3 2017.03.08. építés 40%-os készültség 

4 2017.09.08. építés 100%-os készültség 

5 2017.12.31. projekt befejezése 

 

 

4. Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében - VEKOP-5.3.2-15 

 

A felhívás a Nemzeti Közlekedési Stratégiában (NKS) és alátámasztó dokumentumaiban 
rögzítettekkel összhangban, az NKS Fejlesztési Eszközök fejezetében bemutatott elsődleges 
megvalósítású fejlesztési eszközök köréből Budakalász esetében a módváltó (P+R) rendszerek 

fejlesztésére, kiépítésére nyílik lehetőség. Támogatható: biztonságos – szükség szerint 
térfigyelő rendszer kialakításával - P+R, B+R és K+R4 parkolóhelyek és vagy rendszerek 
kialakítása, meglévők rendezése, korszerűsítése.  
A támogatás mértéke: max. 100%. Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 500 millió Ft.  
Megvizsgáltuk a helyi lehetőségeket, így két önkormányzati tulajdonú ingatlanon nyílik 

lehetőség P+R parkoló építésére, az alsó kalászi HÉV megállónál a Vasútsor önkormányzati 

tulajdonú területén, míg a Lenfonó HÉV állomásnál a Trianoni emlékmű mögött levő területen. 

A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: 

 első szakasz: 2016. április 8-tól 2016. május 30-ig;  
 második szakasz: 2016. augusztus 31-től 2016. november 30-ig. 
A parkolók tervezésére árajánlatok beszerzése folyamatban van, majd a tervezés és a pályázati 

dokumentáció összeállítására kerül sor. 
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5. Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése - VEKOP-6.1.1-15 

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai 

elhelyezését támogatja. Lehetőség nyílik a pályázat során intézménybővítésre, átalakításra, 

felújításra, új építésre, ingatlankiváltásra. Férőhely bővítése nem kötelező! 

A megvalósítás helyszíne Pest megyén belül lehetséges. A támogatás mértéke: max. 100%.  Az 

igényelhető támogatás összege: min. 1 millió Ft, max. 400 millió Ft. A pályázatok benyújtása 

2016. április 11-től 2016. május 31-ig, majd 2016. augusztus 31-től 2016. november 30-ig 

lehetséges. 

A VASÚTSORI ÓVODA műszaki állapotát és méreteit figyelembe véve, annak teljes felújítására, 

átépítésére a pályázat keretében van lehetőség. A meglévő épület lebontása mellett, egy új 

épületben kialakított, 3 csoportos óvoda megépítésére nyílik lehetőség. Így 75 fő óvodás 

gyermeknek nyújthatna az önkormányzat modern, korszerű intézményi körülményeket. A 

megvalósításhoz a szomszédos önkormányzati ingatlanok telekalakításával érhető el a 

szükséges ingatlan terület nagysága. A tervezésre árajánlatok beszerzése folyamatban van, 

majd a tervezés és a pályázati dokumentáció összeállítására kerül sor. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 

1.Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-5.3.2-15 kódjelű „Fenntartható 

közlekedésfejlesztés Pest megyében” pályázati lehetőséget kihasználva az önkormányzat a település 

HÉV megállóiban, az Alsó-Kalászi megállóban a Vasútsor K-i és Ny-i oldalán, valamint a Lenfonó megálló 

és Pomázi út közötti területen, kizárólag önkormányzati tulajdonú területeken P+R parkoló építésének 

költségeire pályázati kérelmet nyújt be. A támogatás önrészt nem igényel, 100%-os intenzitású. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az építési tervek megrendelésére, az építési hatósági 

engedélyezési kérelem benyújtására és a pályázati dokumentáció határidőre történő benyújtására. 

Határidő:  2016. május 31. 

Felelős: polgármester 

2.Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-6.1.1-15 kódjelű „Kisgyermeket nevelő 

szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati lehetőséget kihasználva az önkormányzat a 

Vasútsori Óvoda területén 3 csoportos óvoda megépítésének költségeire pályázati kérelmet nyújt be. A 

támogatás önrészt nem igényel, 100%-os intenzitású. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 

az építési tervek megrendelésére, az építési hatósági engedélyezési kérelem benyújtására és a pályázati 

dokumentáció határidőre történő benyújtására. 

Határidő:  2016. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

3.Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő önkormányzati pályázati 

projektek állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Budakalász, 2016. március 22. 

Rogán László 

polgármester 


