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Tárgy:  Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről 
 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Nád Lilla csoportvezető, Pályázati és Beszerzési Csoport 
 
Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc jegyző 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
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   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 
    
    
 
 
 
 
 
 

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 folyamatban lévő támogatásban részesült projektekről az alábbi tájékoztatást adom: 

1. VEKOP pályázat – Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon 
 

- benyújtásra került az 1. pénzügyi elszámolás és beszámoló, státusz: elfogadott 
- benyújtásra került a 2. pénzügyi elszámolás és beszámoló 
- 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: telepítés megtörtént. 

- Kerékpárosbarát forgalomtechnikai átalakítás: kerékpáros nyom kialakítása Ciklámen utcától a 
Kalász Suliig :tervező kiválasztására került, egyeztetés megtörtént Magyar Közúttal, mely alapján 
tervező akadályközlést nyújtott be. A kerékpáros nyom kijelölésének feltételei nem biztosítottak a 
1108 és 1115 út érintett szakaszán. Elsősorban a burkolati szélesség, amely akadálya a kijelölésnek. 

- Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének készítése Budakalász mobilitási problémáinak, 
víziójának, céljainak és lehetséges megoldásainak stratégiai szintű átgondolására és 
intézkedésszintű kidolgozására: teljesítés folyamatos, vállalkozó megküldte dokumentációját, 
véghatáridő június 30. A vállalkozási szerződés módosítása tervezett, annak érdekében, hogy a 
szeptemberre tervezett lakossági fórum észrevételei beépítésre kerüljenek a dokumentációba. 

- Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés: megtörtént a kerékpárhálózati terv elfogadásra került ITM 
és Magyar Kerékpárosklub, mint szakmai szervezet részéről. Benyújtásra került elfogadásra 
Támogató felé. 

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

„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 
kötött szerződés teljesítésbe fordult. 
Önkormányzat szervezésében kiosztásra kerültek a lakosság részére a beszerzett edényzetek.  
A projektben keletkező maradvány terhére közel 57,5 mFt értékben aprítógép, platós és billencs 

teherautó, mini rakodó beszerzése fog megvalósulni. Meghatározásra és elfogadásra került a járművek 

és a gépek specifikációja, műszaki tartalma. 

A jármű beszerzés minőségbiztosítása 2022. júniusában megkezdődhet. 
Kiválasztásra került a tájékoztatási feladatokat ellátó vállalkozó. 

3. Szent István templom homlokzat felújítása 

Tervező kiválasztásra került, műszaki tartalom meghatározásra került. Elkészült az engedélyes terv 
kivonata, mely alapján 2022 márciusában többletforrás kiegészítést kért Önkormányzatunk. A 
többletforrást megkaptuk, mely 8.500.000,-Ft. A támogatói okirat 2022 júniusában került aláírásra.  

4. Patakpart környéki úthálózatfejlesztés -előkészítés 

A Patakpart környéki úthálózat fejlesztés előkészítésére 36 millió Ft vissza nem térítendő támogatást 
kapott Városunk. A támogatás felhasználása folyamatban van. Elszámolási határidő: 2022.12.31. 

5. OMSZK PARK játszótér és fitneszpark építés, Cseresznyés utca útfelújítás  

OMSZK PARK játszótér és fitneszpark építés, Cseresznyés utca útfelújítás megvalósítására 
185.380.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott Városunk. A támogatás felhasználása 
folyamatban van. Elszámolási határidő: 2022.12.31. 
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Omszk park játszótér projekt: 
- közbeszerzési eljárással kiválasztásra került a kivitelező, szerződéskötés folyamatban van, 

várhatóan június 27-i héten kerül aláírásra a szerződés 
- műszaki ellenőr kiválasztási folyamata zajlik. 

Cseresznyés utca útfelújítás projekt: 
- beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező. szerződéskötés folyamatban van, 

várhatóan június 27-i héten kerül aláírásra a szerződés 
- műszaki ellenőr kiválasztásra került, szerződés aláírása megtörtént. 

6. Közösségi rendezvénytér kialakítása a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár kertjében” - beruházás 

„Közösségi rendezvénytér kialakítása a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
kertjében” tárgyban beadott támogatási kérelmünk 298.660.354,-Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00032 azonosító számon. 
A támogatás felhasználásának határideje 2025.08.29. 
A beruházás előkészítése folyamatban van. 
Fejlesztések 

1. Közösségi rendezvénytér kialakítása 2000 m2-en 
▪ 80 m2 fedett, professzionális nagyszínpad és kiszolgáló létesítményei 
▪ színpadot és a nézőteret két oldalról –keresztező pergolasor, mely a kiszolgáló 

létesítmények helye (öltöző, raktár) 
2. Közösségi rendezvénytér komplex kertépítészeti és tereprendezése 2000 m2-en, 

zöldfelületnöveléssel 
3. Közösségi rendezvénytér közvilágítás fejlesztése 
4. Elektromos töltőállomás telepítése 

7. Telepi Óvoda fejlesztése - beruházás 

A budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése tárgyban beadott támogatási kérelmünk 94.765.552,-Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00019 azonosító számon. 
A támogatás felhasználásának határideje 2025.08.29. 
A beruházás előkészítése folyamatban van. 
Fejlesztések 

1) Óvoda épület belső átalakítás, korszerűsítés 
▪ belső bontás 
▪ építés 
▪ klíma 
▪ napelem 

2) Játszó udvar korszerűsítése 
3) Akadálymentesítés 

▪ DELTA platformos lépcsőlift beépítése 
▪ elektromos költség és helyszín kialakítása 
▪ a földszinten akadálymentes fürdőszoba kerül kialakításra, az elérési útvonal biztosításával. 

4) Zárható kültéri játéktároló 
5) Eszközbeszerzés 

▪ belső bútorok 
▪ kerékpártároló, kerékpártámasz 

6) Melegítőkonyha fejlesztése 
 

8. Kulturális Intézményi támogatás  

Pályázat elszámolása megtörtént. 
A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által finanszírozott 2021. évi kulturális feladatok 
ellátásra vonatkozó támogatás terhére Kalászi Őszi Közösségi Programok került megvalósításra: 

- Sétálj Budakalász! Városnapi ismerkedés a településsel -2021. szeptember 4.  
- Őszi Tófutás! Városi sportrendezvény - 2021. október 9.  

 
A folyamatban lévő bírálat alatt lévő támogatási kérelmekről az alábbi tájékoztatást adom: 
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1. „Belterületi utak fejlesztése Budakalász városában” 

Konstrukció:  TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése  
Státusz:   benyújtott (2022.05.16.) 
Támogatási kérelmének azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00080 
Igényelt támogatás összege (bruttó):  245.030.000,-Ft 

Fejlesztéssel érintett helyszínek: 

Felsővár utca (2389 hrsz), Felsővár utca 31. sz és Budai út közötti szakasz 

Sport utca – Tanító utca gyűjtőút találkozása (Omszk Park kapuja): a Sport utcában lévő Barát-patak 
hídja, a Tanító utca déli végében található kiemelt forgalomcsillapító elemen túl a gépjármű parkoló 
északi pereme és a Sport utca folyatásaként a Kahl am Main sétány bejárata által lehatárolt terület 

A pályázat befogadásra került, jogosultsági ellenőrzése megtörtént, értékelésre bocsátották. 

2. „A budakalászi Egészségház fejlesztése” 

Konstrukció:  TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 
Státusz:   benyújtott (2022.05.16.) 
Támogatási kérelmének azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053 
Igényelt támogatás összege (bruttó): 257.597.711,-Ft 
 
Tervezett fejlesztések átfogó műszaki bemutatása: 
A tervezett fejlesztés építési engedélyköteles tevékenység. Budakalász Város 
Önkormányzatának rendelkezésére áll a jogerős építési engedély. 

▪ Egészségház bővítése 
A fejlesztés során az intézmény által biztosított egészségügyi alapellátást kívánjuk fejleszteni az 
épület beépített alapterületének bővítésével. A tervezett beruházás során az eredeti épület 
alapterületének kibővítésével: 
1 db új gyermekorvosi rendelő  
1 db új fektető  
1 db új, bővített gyermekváróterem 
1db új védőnői tanácsadó 
1 db új játszósarok 
1 db új baba-mama szoba 
tetőtérben kiszolgáló helyiségek (öltöző, teakonyha, tároló) 
4 db új parokoló  
kerülnek kialakításra. 

▪ Fűtéskorszerűsítés 
Az Egészségház fűtési rendszerének átfogó fejlesztéseként a kondenzációs gázkazánt két darab 
hibrid hőszivattyúra cseréljük, valamint a radiátorok cseréje is megtörténik. 

▪ Eszközbeszerzés 
A minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai - kiemelten az 
orvosi és az asszisztensi munkát segítő informatikai eszközök - és egyéb eszköz beszerzésekre kerül 
sor, valamint az újonnan kialakítandó helységekbe bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak 
beszerzése tervezett. 

3. Családbarát munkahely kialakítása – Budakalász Város Önkormányzata 

Pályázat benyújtva. 

4. Családbarát munkahely kialakítása – Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

Pályázat benyújtva. 

5. Lakossági Víz és csatorna szolgáltatás fejlesztése 

Nem ítéltek meg támogatást. 
 
A folyamatban lévő Önkormányzati pályázatokról a következő tájékoztatást adom: 
 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2022.(III.23.) sz. Kt. határozata alapán az 
alábbi 2022. évi sport pályázati felhívások kerültek meghirdetésre: 
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1) Óvodai testnevelés és játékos sportfoglalkozások szervezett formáinak, programjainak 
támogatása 

2) Iskolai tanórán kívüli testnevelés és szabadidősport szervezett formáinak, programjainak 
támogatása az egészséges életmód kialakításáért, az egészség megőrzéséért, az ifjúság 
életesélyeinek javításáért 

3) Sportegyesületek működésének elősegítése, a sportolni vágyók – különös tekintettel az 
utánpótlás-kórúak – rendszeres sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi 
feltételek javítása 

4) Budakalász területén, helyi lakosok számára ingyenes szabadidős sportrendezvények 
megszervezésének támogatása 

5) Budakalászi élsportolók sporttevékenységének támogatására és a tevékenységi feltételek 
javítására 

A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat 15 millió Ft összeget irányzott elő sporttámogatásra. 
A 18 db benyújtott pályázat keretében igényelt támogatás 29.301.850,-Ft. 
Döntés a 2022. június 29-i testületi ülésen. 
 
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, 2022. június 20. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 


