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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

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

a.) VEKOP pályázat – Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon 

Budakalász Város Önkormányzata „Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon” címen 
VEKOP-5.3.2-15-2020-00065 azonosítószámon összesen 55.678.973,-Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült: 

- Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése megtörtént 

- Honlap aloldal kialakítása megtörtént 

- járda építése (Szentendrei út déli szakasza, Budakalász Lenfonó HÉV megálló és Country 
tanya között) 

Kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárultát követően 2021.07.07-én 
aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület 2021.07.12-én átadásra 
került. 2021.09.10-én 91%-os készültséget ért el Vállalkozó, a műszaki átadás átvételi 
eljárást – 0+049.55 szelvényben lévő kapubehajtó és a hozzá szorosan kapcsolódó 
műszaki tartalom nélkül - megkezdtük, a feltárt hibák javítását és a hiányosságok 
pótlását Vállalkozó a kitűzött 2021.09.17-i határidőre elvégezte. Az érintett kapubehajtó 
megépítése 2021.09.28-ig valósul meg, mely alapján Vállalkozó szerződése 
módosításra került. A műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje 2021.10.05. 

- gyalogátkelőhely kivilágítás korszerűsítése (Körforgalom) – Egyeztetés folyamatban 

- 9 db térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Budakalászon lévő 3 db HÉV megállóba - 3 
db/Megálló 

Egyeztetés MÁV-HÉV-vel folyamatban, műszaki tartalom meghatározása, kamerák 
telepítési helyei kijelölésre kerültek 

- 16 db kerékpártámasz beszerzése, elhelyezése  

eszközbeszerzésre és telepítésre irányuló árajánlatok alapján az eszköz 
megrendelése megtörtént. Telepítési határidő 2021.10.08. 

- Kerékpárosbarát forgalomtechnikai átalakítás: kerékpáros nyom kialakítása Ciklámen 
utcától a Kalász Suliig  

tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítése folyamatban van 

- Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének készítése Budakalász mobilitási 
problémáinak, víziójának, céljainak és lehetséges megoldásainak stratégiai szintű 
átgondolására és intézkedésszintű kidolgozására. 

Tervező kiválasztása megtörtént, egyeztetés folyamatos, véghatáridő: 
szerződéskötéstől számított 330 nap. 

- Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés – folyamatban 
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2021. október végére időszaki elszámolás benyújtása szükséges a már teljesült 
mérföldkövekről. 
 

b.) KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 „Budakalász Város Önkormányzatának pályázata 
lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék gyűjtőedényekre” 

2021.06.23-án az adásvételiszerződés aláírásra került „Adás-vételi szerződés keretében a 
„Budakalász Város Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és barna 
zöldhulladék gyűjtőedényekre” elnevezésű KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 azonosítószámú 
projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyban.  
Az adásvételi szerződés 1. sz módosítása folyamatban van, mivel Önkormányzat 
kezdeményezte a szállítási hely módosítását Táncsics u. 1. alá. Vállalkozó tájékoztatása 
szerint az edényzetek szállítása október hónapban kezdődhet meg. 
 
A projektben keletkező maradvány terhére közel 57,5 mFt értékben aprítógép, platós és 

billencs teherautó, mini rakodó beszerzése fog megvalósulni. Jelenleg folyamatban van a 

járművek és a gépek specifikációjának, műszaki tartalmának meghatározása. 

 

c.) Szent István templom homlokzat felújítása 

A projekt előkészítő munkái folyamatban vannak: tervezői program kidolgozása, tervező 
kiválasztása, kivitelezésre indikatív árajánlatok bekérése. 
 

d.) Önkormányzat általi fenntartású kulturális intézmények támogatására 

Az őszi programsorozat keretében négy esemény képezi tárgyát a szakmai tervnek, úgymint 
a „Sétálj Budakalászon!”, a „Szüreti Felvonulás és Bál”, a „Tour de Kalász kerékpáros verseny” 
és az „Őszi Tófutás”. 2021. szeptember 30-ig időszaki pénzügyi elszámolás benyújtása 
előkészítés alatt. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 

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

Budakalász, 2021. szeptember 20. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 


