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ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy:   Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A pályázati lehetőségek áttekintése folyamatosan zajlott az elmúlt hónapokban, a pályázatíró 
cégek által küldött tájékoztatók áttanulmányozásával, kiíró szervezetek weboldalainak 
áttekintésével. 

I. A folyamatban lévő pályázati projektek 

1. A 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 

Az Önkormányzat támogatási igényt nyújtott be 2020. július 9-én, a Kőbányai út I. szakaszának 
- a Budai út és Árok utca között – felújítására. Az igényelt támogatás összege bruttó 39 140 075,-
Ft, a kötelezően biztosítandó saját forrás összege bruttó 21 075 425,-Ft. A támogatási igényt a 
Magyar Államkincstár befogadta. 2020.07.30-án küldött hiánypótlási felhívásnak az 
Önkormányzat eleget tett 2020.07.31-én. A pályázat elbírálásáról értesítés még nem érkezett. A 
miniszteri döntés határideje 2020. október 16. 
 
2. KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 „Budakalász Város Önkormányzatának pályázata 

lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék gyűjtőedényekre” 
 

A pályázatot 2019.05.15-én az Önkormányzat konzorciumi együttműködésben adta be az 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel (továbbiakban: NFP). Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító 
Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt összköltsége: nettó 212 420 000,- Ft. 
A megítélt támogatás összege: 169 936 000,- Ft (vissza nem térítendő), Támogatási intenzitás: 
80%. 
A Támogatói Okirat 1. sz. módosítása – automatikus meghosszabbítás 3 hónappal, a 
veszélyhelyzetre való tekintettel- (2020.06.16.) értelmében a projekt fizikai befejezésének 
határideje 2021.03.01.  
Az NFP kéthetente jelentést küld az előrehaladásról. Az eszközbeszerzés műszaki specifikáció 
készítővel 2019.11.05-én, a Műszaki szakértővel 2020.02.25-én kötötte meg az NFP a 
szerződést.  
A támogatást igénylőnek a közbeszerzési eljárás megindítása előtt a közbeszerzési 
dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú minőség-
ellenőrzés céljából be kell nyújtani az illetékes szervek felé. A minőségbiztosítási eljárás 
megindításra került 2020.05.26-án. Az Irányító Hatóság 2020.06.11-én kiadta a támogathatósági 
nyilatkozatot, aznap feltöltésre került Közbeszerzési Felügyeletei Főosztály részére 
(továbbiakban: KFF). A KFF két körben írt ki hiánypótlást, az utolsó hiánypótlásnak az NFP 
2020.szeptember elején eleget tett. 
Az eszközbeszerzésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindításának várható időpontja 
2020.10.01. A közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett körülbelül 3-4 hónapot 
vesz igénybe. 
Mivel a hatályos Támogatói Okirat szerint a projekt fizikai befejezésének határideje 2021.03.01, 
a fentiek értelmében a Támogatói Okiratot módosítani szükséges. Az NFP egyedi kérelmet 
nyújtott be az Irányító Hatóság felé ezügyben. A kérelemben foglaltak szerint a projekt 
véghatárideje 2021.12.31-ig tolódna ki. 
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3. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program 

 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) Országos Pályaépítési Programjának 
keretén belül az Önkormányzat, 12x24 méteres rekortán pálya építésére sikeresen pályázott 
2020 júniusában. Az MLSZ, a Váci Tankerületi Központ és Budakalász Város Önkormányzata az 
együttműködési megállapodást 2020. augusztus 18-án írta alá. A futballpálya kialakításának 
teljes bruttó költsége 23 846 447,- Ft. Önkormányzat által fizetett önrész összege 4 977 934,- Ft 
(befizetett pályázati biztosíték összegével csökkentett összeg). Az MLSZ bonyolította le a 
kivitelezői tendert. A munkaterület átadására 2020. szeptember 18-án került sor, a kivitelezés 
időtartama 30 nap. A futballpálya az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában kerül 
kimutatásra, az MLSZ a 15 évre szóló használati jogot – vagyoni értékű jogot – veszi fel 
könyveibe. 
 
4. KEHOP-2.2.1-15-2015-00016 „Budakalász szennyvízhálózatának fejlesztése” 

pályázat 
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
programok Irányító Hatósága 2020. szeptember 3-án záró helyszíni ellenőrzést tartott. A projekt 
műszaki és pénzügyi készültségi foka 100%. A projekt fenntartási időszaka 5 év, kezdete 
2020.09.12. 
 
5. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében „D” típusú 

sportpark kivitelezése Budakalász városban 
 

Az Önkormányzat és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. (továbbiakban: Beruházási Ügynökség) együttműködési megállapodást írt alá 
a sportpark építésének megvalósítása érdekében. A kivitelezői szerződés aláírásának és a 
munkaterület átadásának időpontja 2020.05.25. A munkát Vállalkozó 2020.06.22-én jelentette 
készre, majd 2020.06.26-án megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása. A BMSK 
megküldte tájékoztatását a befejezetlen beruházás nettó értékéről, mely alapján az 
Önkormányzat nyilvántartásba veszi a befejezetlen beruházást és saját számviteli politikájának 
megfelelően aktiválja.  
A kivitelező vállalkozó rendelkezésre bocsátotta a jólteljesítési biztosítékot, melynek 
kedvezményezettje az Önkormányzat, értéke 806 413,- Ft. A garancia 2020.06.26-án lépett 
hatályba, érvényessége 2021.07.26-án 16:00 órakor veszti hatályát. 
A Sportpark Használati,- és Karbantartási útmutatója rendelkezik a karbantartás, 
szemrevételezés módjáról, gyakoriságáról, mely Önkormányzati feladat. 
 
6. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00796 „BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” 
 

A ME Közigazgatási Programok Irányítási Főosztálya 2020. július 10-i tájékoztatása alapján a 
záró kifizetési igénylést és záró beszámolót jóváhagyta. 
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II. Az Önkormányzat által kiírt korábbi pályázatok: 

1. 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
 

Budakalász Város Önkormányzat Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 
Bursa Hungarica 2020. évi Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatára beérkezett 5 
db „A” típusú érvényes pályázati kérelem elbírálása során a pályázóknak a 2020. évre 
megállapított keretösszegből 5 pályázónak biztosított támogatást. A támogatottaknak járó 
2019/2020. tanév II. félévére és a 2020/2021. tanév I. félévére esedékes ösztöndíjakat, azaz 
370.000, - Ft támogatás összeget, az Önkormányzat átutalta a Támogatáskezelő részére. 
 
2. 2020. évi Sporttámogatások 

 
A támogatási szerződések aláírása megtörtént, a Kedvezményezettek részére a támogatási 
összegek egy összegben folyósításra kerültek az alábbiak szerint: 
 
„Óvodai testnevelés és játékos sporttevékenység támogatására” 

Budakalász Nyitnikék Óvoda  575.000,- Ft 
 
„Iskolai tanórán kívüli testnevelés és szabadidősport szervezett formáinak, programjainak 
támogatására” 

Kalász Suli Általános Iskola  480.000,- Ft 
 
„Budakalászi székhelyű és telephelyű sportegyesületek működésének elősegítésére, a 
sportolni vágyók – különös tekintettel az utánpótlás-korúak – rendszeres 
sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek javítására” 

Budakalászi Munkás Sportegyesület 960.000,- Ft 
Budakalászi Sport Club          2.609.500,- Ft 
Vidra SE                               5.600.000,- Ft 
 

„Budakalász területén, helyi lakosok számára ingyenes szabadidős sportrendezvények 
megszervezésének támogatására” 

Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE 700.000,- Ft 
 
A támogatás elszámolásának határideje: 2021.01.30 
 

III. Előkészítés alatt álló Önkormányzat által kiírandó pályázat: 

1. A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

(továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás az Önkormányzatok számára 
önkéntes. 
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 1. (postabélyegző).  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatoknak 
- a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően - legkésőbb 2020. október 
5-ig szükséges kiírni a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), 
illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 
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A 2020. szeptember 30-i rendes Képviselő-testületi ülésre Előterjesztés készült a 
csatlakozásról, a pályázatok kiírásáról. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati 
projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2020. szeptember 21. 
 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 

 
 
 


