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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
 

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 30.000.000,- forint 

támogatást nyert 10.000.000 Ft önerő biztosítása mellett. A projekt határidőre 

megvalósult, átadás-átvétel megtörtént, a pályázati elszámolásokat leadtuk. 

 

2. 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 a „Budakalász Szennyvízhálózatának fejlesztése”, kiemelt 

projektként szerepel, mely a Berdó településrész egy részének belterületi utcáinak 

szennyvíz-csatorna hálózatba történő bekötésére vonatkozik.  

A kivitelezés közbeszerzésének kiírása és elbírálása megtörtént. A projekt közbeszerzési 

eljárásának eredményét az egyik pályázó megtámadta, így a beruházás idei évben már 

bizonyosan nem kezdődik meg. 

 

3. 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.  
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Megvizsgáltuk a helyi lehetőségeket, így két önkormányzati tulajdonú ingatlanon nyílhat 

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 határidőre megtörtént. Elbírálás még nem történt. 

 

4. 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 pályázat benyújtása a Vasút Sori Óvoda lebontása és új ingatlan építése tárgyában 2016. 

május 31-ig megtörtént, elbírására várunk.  

 

5. Belügyminisztérium önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása: 

 

A. Budai úti bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése (homlokzati, padlásfödém 

szigetelések, tető felújítás, nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer 

telepítése) tárgyú pályázatunk 30 millió Ft támogatást nyert, 10 millió Ft. önrész 

biztosítása mellett. Az Önkormányzat a munkákat a jövő évi nyári időszakra tervezi.  

B. A Lenfonó bejárata és a Szegfű utca közötti járda szakasz felújítására beadott 15,2 millió 

Ft. támogatást igénylő pályázatunkat elutasították. 

 

6. KEHOP – 5.2.9 – 16-2016-00063 tárgyú Épületenergetikai fejlesztések 

 

A két hivatali épület, a Fabró Ház, az Idősek klubja és a Családsegítő ingatlanok energetikai 

korszerűsítésére a pályázatot határidőre beadtuk. A támogatás összesen bruttó 64,7 millió Ft, 

100%-os intenzitás mellett. A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került, 

azonban a pályázat győzteseinek kiválasztása még nem történt meg.  

A pályázat keretében önkormányzati finanszírozás nélkül a fenti ingatlanok teljes fal és födém 

hőszigetelése, nyílászáró cseréi, fűtési rendszereinek korszerűsítése és napelemes 

rendszerekkel történő ellátása megvalósulhat. Ez az érintett ingatlanok működtetési 

költségeinek legalább 30%-os megtakarításával jár és egyben esztétikailag is megszépülnek a 

város frekventált helyein lévő épületek. 

 
Határozati javaslat: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati projektekről  

szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2016. szeptember 22. 

Rogán László 

polgármester 


