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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
  

http://www.budakalasz.hu/
mailto:info@budakalasz.hu


E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről. 
 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

1- A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól – KEHOP-3.1.2  

 

Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok és társulásaik részére a 

biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtésének és a hulladéklerakóktól történő 

eltérítésének megvalósítása érdekében. A lakosság között 5000 db házi komposztáláshoz 

szükséges eszközt (komposztáló edényt) tervezünk kiosztani terület arányosan, tehát ahol 

igény van rá, ott több láda is kiosztható lenne. Ez által egyrészről a kertekben keletkezett 

zöldhulladék egy részének a kezelése lenne helyben megoldva, másrészről csökkentené a 

háztartásokban keletkezett egyéb biohulladék bekerülését a kommunális hulladék közé.  

A komposztládák mellett igényelnénk a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkezett 

biohulladék begyűjtéshez szükséges eszközöket; összesen 4020 db barna gyűjtőedényt 

(kukát) is, amelyekben a lakosok a közszolgáltatás keretében begyűjtött egyéb 

zöldhulladékot helyezhetnék el. 

Az NFP-vel és az NHKV-vel az egyeztetések megkezdődtek, a pályázatot nemsokára 

benyújtjuk. 

 

2- Informatika a köz szolgálatában 2018 

 

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott 

intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére, ASP, E-recept, E-napló kompatibilis 

asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok által, illetve segíteni a 

meglévő elavult számítógépek és operációs rendszerek korszerűre váltását akár Intel Core i5-

ös, SSD meghajtót (gyorsabb indítást és működést biztosító eszközt) is tartalmazó 

számítógépekre, akár 3 év teljes körű garanciával. 

 

3- Népi Építészeti Program 2018 – Támogatás a népi építészeti örökség megőrzésére  

20 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehetett igényelni népi építészeti emlékek 

helyreállítására. A támogatást a Népi Építészeti Program keretében, a Lechner Tudásközpont 

közreműködésével a Miniszterelnökség biztosítja. A programra 2018-ban 1,5 milliárd forintos 

keretösszeg áll rendelkezésre. Az Önkormányzat a Budai út 31. szám alatti épület felújítására 

és átalakítására adta be a pályázatát. 

 

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

Az Önkormányzat a Budakalászi HÉV megállókba, illetve környékén kívánja a gyalogos 

tömegközlekedést támogatni, biztonságosabbá tenni, valamint a közlekedés komfortját, 



esztétikai megjelenését magasabb színvonalra emelni. Az építéseket pályázati pénzügyi 

erőforrás igénybevételével kívánja megvalósítani. A tervezéssel a Renta Plusz Kft-t (2013 

Pomáz, Katona József utca 2118/44 Hrsz.) bízta meg. 

 

Az alábbi helyrajzi számokon kíván az Önkormányzat P+R parkolókat kialakítani: 

Lenfonó HÉV megálló (1236/15 Hrsz.),  

Budakalász HÉV megálló I. (1235/11 Hrsz.),  

Budakalász HÉV megálló II. (1236/10, 2116 Hrsz.) 

 

A pályázat elbírálás alatt van. 

 

5- Vasút sori óvoda pályázat - A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 

keretében megvalósítandó bölcsődei, illetve óvodai infrastruktúra-fejlesztésekhez - 

VEKOP-6.1.1-15 

 
a) A pályázat elbírálás alatt van, döntés továbbra sem született. 

 
b) A PM-Óvodafejlesztésre kiírt 2017/69 kiírásra beadott pályázatunkat a Magyar 

Államkincstár 2018.03.29-én kelt döntése alapján elutasították. 
 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati 
projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2018. április 17. 

 

Rogán László 

polgármester 


