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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy:  Javaslat Óvoda és P+R Parkoló építésére kiírt pályázatok benyújtása érdekében 

szükséges döntések meghozatalára 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. A 43/2016.(III.31.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a VEKOP-
6.1.1-15 kódjelű „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 
pályázatot kihasználva az önkormányzat a Nyitnikék Óvoda Vasútsori épületének teljes 
újjáépítésére, három csoportos óvoda építésére pályázatot nyújt be.  
A pályázati dokumentációk elkészítése ennek megfelelően megkezdődött, az építési tervek, 
költségtervek, megalapozó dokumentum elkészítése megtörtént, az építés hatósági 
engedélyezési eljáráshoz a kérelem benyújtása folyamatban van. 
A pályázathoz az önkormányzat határozata szükséges a projekt költségeinek jóváhagyására. 
 
A projekt keretén belül az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

 
I. Projekt előkészítés költségei: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok 

költsége - környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat - egységes 
környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat - egyéb szükséges 
háttértanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), szakvélemények (pl.: 
rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök, épületenergetikai szakértő, 
kisgyermekellátás területén jártas szakember) - műszaki tervek, kiviteli és 
tendertervek, ezek hatósági díja - szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés 
Közbeszerzés költsége - közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció 
összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység - közbeszerzési eljárás díja 
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség  

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek: Ingatlanvásárlás költségei Ingatlan bekerülési 
értéke, vagy ezen belül: - ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása, - 
kisajátítási terv, - értékbecslés, - ügyvédi díj, - egyéb adás-vétellel kapcsolatos 
költség, - vezetékjogi kártalanítás. Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés 
keretén belül kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben a Felhívás 3.1 
pontjában felsorolt támogatható tevékenységek valamelyikének helyszínéül szolgál. 
A lehetséges kedvezményezett helyi önkormányzatán kívül más szervezet 
ingatlanvásárlása nem támogatható. A megvásárolt ingatlan az önkormányzati 
törzsvagyon részét kell, hogy képezze és a projekt fenntartási időszak végéig nem 
idegeníthető el. Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási 
költség Terület-előkészítési költség Építéshez kapcsolódó költségek – átalakítás, 
bővítés, felújítás esetén beleértve az azbesztmentesítés költségeit is Építés 
bekerülési értéke, vagy ezen belül: - új építés, - átalakítás, - bővítés, - felújítás, - 
beüzemelési költségek.  
Eszközbeszerzés költségei - bekerülési érték Immateriális javak beszerzésének 
költsége - szoftver bekerülési értéke Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki 
beavatkozás költsége. 

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége - egyéb mérnöki 
szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja 
megvalósítás alatt) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Egyéb 
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szolgáltatási költségek - hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (pl.: 
kisgyermekellátás területén jártas szakember díja)  

IV. Projekt menedzsment költség: a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti 
szabályozás az elszámolható költségekről című 5.sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, 
a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az 
alábbi költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment keretében: 
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása - munkabér - foglalkoztatást 
terhelő adók, járulékok - személyi jellegű egyéb kifizetések Projektmenedzsmenthez 
kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség - utazási költség - helyi közlekedés 
költségei - napidíj Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
Egyéb projektmenedzsment költség - projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, 
eszköz és immateriális javak bérleti költsége - projektmenedzsmenthez kapcsolódó 
anyag és kis értékű eszközök költsége  

V. Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  
VI. Tartalék Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 

pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában 
számolható el: - Projekt előkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában); - 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtípus 
vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj); - 
Projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: 
projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb 
projektmenedzsment költség). A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a projekt szakmai 
megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai 
számolhatók el.  
 

A pályázat 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.  
A beruházás költségtervét az alábbi táblázat tartalmazza: 

  nettó bruttó arány 
maximum 
arány 

Építés          199 669 400,0 Ft                  253 580 138 Ft  84,537%   

Eszközbeszerzés             12 146 990,5 Ft                     15 426 678 Ft  5,143% 25,0% 

Terv               8 100 000,0 Ft                     10 287 000 Ft  

4,911% 5,0% 
MD (megalap. 
dokum)               3 500 000,0 Ft                       4 445 000 Ft  

Műszaki 
ellenőrzés               2 300 000,0 Ft                       2 921 000 Ft  0,974% 1,0% 

Közbeszerzés               2 300 000,0 Ft                       2 921 000 Ft  0,974% 1,0% 

Nyilvánosság                  375 000,0 Ft                          476 250 Ft  0,159% 0,5% 

PM               5 800 000,0 Ft                       7 366 000 Ft  2,456% 2,5% 

Tartalék               2 000 000,0 Ft                       2 540 000 Ft  0,847% 5,0% 

Összesen          236 191 390,5 Ft                  299 963 066 Ft  100,00%   
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2. A 42/2016.(III.31.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a VEKOP-

5.3.2-15 kódjelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” pályázatot 
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 és kerékpártárolók építésének 
költségeire pályázatot nyújt be „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budakalászon” címmel. 
A pályázati dokumentációk elkészítése ennek megfelelően megkezdődött, az építési tervek, 
költségtervek, műszaki leírás elkészítése megtörtént. A pályázathoz az önkormányzat 
határozata szükséges a projekt költségeinek jóváhagyására. 

 
A projekt keretén belül az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  
 

I. Projektelőkészítés költségei.  
II. Beruházáshoz kapcsolód költségek.  

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (saját 
teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. melléklete 
szerint).  

IV. Projekt menedzsment költségek 
V. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  

VI. Tartalék  
 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 
millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
A beruházás költségtervét az alábbi táblázat tartalmazza: 

  nettó bruttó arány 
maximum 
arány 

Építés             55 143 810,0 Ft                     70 032 639 Ft  89,238%   

Terv               1 650 000,0 Ft                       2 095 500 Ft  2,670% 5,0% 

Műszaki 
ellenőrzés                  600 000,0 Ft                          762 000 Ft  0,971% 1,0% 

Közbeszerzés                  600 000,0 Ft                          762 000 Ft  0,971% 1,0% 

Nyilvánosság                  300 000,0 Ft                          381 000 Ft  0,485% 0,5% 

PM               1 500 000,0 Ft                       1 905 000 Ft  2,427% 2,5% 

Tartalék               2 000 000,0 Ft                       2 540 000 Ft  3,237% 5,0% 

Összesen             61 793 810,0 Ft                     78 478 139 Ft  100,00%   

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.1.1-15 
kódjelű „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati program 
keretén belül a „Budakalász, Nyitnikék Óvoda Vasútsori épületének (2011 Budakalász, Vasútsor 
7., hrsz: 2273.)  újjáépítése” címmel három csoportos óvoda építésére pályázatot nyújt be.  
A megvalósítandó projekt  
A támogatási igény, a tervezett beruházás beruházási - a támogatás szempontjából 
elszámolható - bekerülési költsége bruttó: 299.963.066 Ft. 
A támogatás szempontjából el nem használható költség, saját erő (forgó eszközök) költsége: 
bruttó 3.344.812 Ft, amelynek összegét a pályázati forrásból nyújtott támogatás elnyerése 
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esetén a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten biztosítja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.  
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

2. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-5.3.2-15 
kódjelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” pályázati program keretén belül 
Budakalász utazási körülményeinek javítása érdekében a „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Budakalászon” címmel pályázatot nyújt be, a városban létesítendő P+R parkolók és 
kerékpártárolók építésére.  
 
A megvalósítandó projektek helyszíne és tartalma:  
Budakalász, „Lenfonó” HÉV állomás melletti parkban (Budakalász, 1236/15 hrsz): 

 A jelenlegi park területén intenzíven növényesített, térkő burkolatos, napelemes 
térvilágítású, 44 férőhelyes P+R személygépjármű parkoló, valamint 12 férőhelyes 
kerékpártároló létesítése. 

 
„Budakalász” Hév állomásnál, a vágányok két oldalán (Budakalász 1236/10, 1236/11 és 2116 
hrsz.):     

 A vágányoktól keletre eső 2116 és 1236/10 hrsz.-ú területen fásított, térkő burkolatos, 
napelemes térvilágítású, 22 férőhelyes P+R személygépjármű parkoló, valamint 12 
férőhelyes kerékpártároló létesítése. 

 A vágányoktól nyugatra eső 1236/11 hrsz.-ú területen fásított, térkő burkolatos, 
napelemes térvilágítású, 12 férőhelyes P+R személygépjármű parkoló, valamint 6 
férőhelyes kerékpártároló létesítése. 

 
 
A támogatási igény, a beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 
bruttó: 78.478.139 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.  
 
Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2016. május 23. 

Rogán László 
polgármester 

 
 


