
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

r-vc,, 
J <J ,J . szám ú előterjesztés 

az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról 

A) NYERTES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK 

l. TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 "Kóöánya a kísérletezőtermészettudományos oktatásért" 

Pályázat célja: 
Természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai 
általános iskolások is használhatnak 
Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban KLIK) konzorciumban 
valósul meg. 
Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium 

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft, a KLIK 
14 376 400 Ft támogatásban részesül) 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai zárása 2014. december 12. 

2. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" című 
pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Pályázat célja: 
a Budapest X. kerületben elhelyezkedő "Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni út - Pongrácz út -
Csilla utca- Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. 
Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmileromlását jelző negatív spirál megállítása, 
a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és 
környezetjavító beruházásokkaL 
Specifikus projektcélok: 
l. Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, 

felújítási költségek csökkentése, 
2. Komplex közterület-megújítás az élhetöbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés 

feltételeinek megteremtése, és a szabadidő-eltöltés minőségénekjavítása érdekében, 
3. Közbiztonság növelése, 
4. Parkolási problémák enyhítése, 
5. Forgalomtechnikai korszerűsítés, 
6. Közösségi funkciók erősítése, 
7. Lakó te lepi lakosság közösséggé formálása, 
8. A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése, 



9. Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. 

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: l 176 248 500 Ft (l 153 986 900 Ft) 
Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft) 
Önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft) 

A projekt megvalósítása folyamatban van. A projektmenedzsment feladatokat a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. látja el. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által készített összefoglalót az előterjesztés l. melléklete tartalmazza. 

3. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése" című 
pályázat 

Pályázat célja: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése 
Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Projekt összköltsége: 90 544 650 Ft, 
Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft_ 
Önerő: 29 658 123 Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van, a projekt ÍIZikai zárása 2014. december 20. 

4. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 "Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" 
című pályázat 

Pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére 
Projekt összköltsége: 38 254 216 Ft 
Elnyert támogatás: 38 254 216 Ft_ 
Támogatás mértéke: l 00 % 
A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft. 

A pályázat megvalósítása folyamatban van, a kivitelezővel 2014 decemberében történik 
szerződéskötés. 

5. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 
önkormányzatok számára" című pályázat 

Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 
Projekt összköltsége: 29 l 05 330 Ft 
Elnyert támogatás: 29 l 05 330 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
A pályázat közreműködő szervezete: Miniszterelnökség 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. A projekt befejezése várhatóan 2014. december 
29. 
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6. "TÉR-KÖZ" című pályázat 

Pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és 
közösségi célú városrehabilitációs prograrnek megvalósítása. 

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelynek keretében 
a) a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, amely így a 

környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol; 
b) a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés 

alapján; 
c) innovatív, energiahatékon y, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek 

jönnek létre; 
d) a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti; 
e) az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új 

közösségi terekkel bővül a városrész. 

Az Önkormányzat a pályázat "A" komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával 
pályázott annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya legnagyobb lakótelepének 
"főutcája". 

Elnyert támogatási 516 865 OOO Ft 
Önrész: 194 716 OOO Ft 
Támogatás mértéke: 80% 

A projekt megvalósítása folyamatban van. A projektmenedzsment feladatokat a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. látja el. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által készített összefoglalót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

7. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028 "Budapest Főváros X kerület Mázsa Tér, Liget Tér 
interrnodális csomópont vizsgálata" 

Pályázat célja: részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése Kőbánya és a főváros egyik 
legneuralgikusabb közlekedési csomópontjának megújítására 
Elnyert támogatás: 271 780 OOO Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 
A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az 
előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

8. Magyar LabdarúgóSzövetség Országos labdarúgópálya-építési program VIIL ütem 

Az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2014. július 22-én meghozott ELN-
148/2014 (07.22) számú határozata alapján további 4 pálya kivitelezésére nyert támogatást. 

14x26 m méretű pálya épül az alábbi helyszíneken: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola mögötti 
sportpálya helyén (ll 06 Budapest, Hárslevelű utca), Kőbányai Fekete István Általános Iskola (ll 08 
Budapest, Harmat u. 196-198.), Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
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Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) 
További egy 22x42 méretű pálya a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola Üllői úti tagintézménye (1101 Budapest, Üllői út 118.) sportudvarán kerül 
kivitelezésre. 

Jelenleg az MLSZ-szel az együttműködési megállapodás megkötése zajlik, a pályák 
kivitelezése 2015-ben várható. 

9. Nemzeti Kulturális Alap "Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti 
konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések 
megrendezés ének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására" tárgyú 
pályázat 

Pályázat célja: Kőbányai Lechner Ödön Emléknap és Kiállítás 2014 támogatása 
Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Igényelt támogatás: l 691 678 Ft 
Elnyert támogatás: 800 OOO Ft 
A pályázat összköltsége: l 990 220 Ft 
Önerő: l 190 220 Ft 

A projekt megvalósítás alatt áll. 

10. Műemléki keret 2013 

Pályázat célja: Kőbányai Szent László Plébániatemplom előcsarnokának felújítása 
Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Igényelt támogatás: 2 164 964 Ft 
Elnyert támogatás: l 800 OOO Ft 
A pályázat összköltsége: l 773 084 Ft 

A beruházás megvalósítás alatt áll. 

11. BM Kötelező Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának 
támogatása 

Pályázat célja: térfigyelő kamerák telepítése a kerület 3 pontjára 
Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Elnyert támogatás: 7 800 OOO Ft 

A beruházás közbeszerzés alatt áll. 

B) NYERTES, MEGVALÓSULT PROJEKTEK 

l. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, 
szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat 
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Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Szent László téren (hrsz: 39126, lll önkormányzati tulajdonú 
terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, tekintettel 
Lechner Ödön építész kerületi munkásságára. 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Elnyert támogatás: 5 OOO OOO Ft 
A pályázat összköltsége: ll 329 l 04 Ft 
Önerő: 6 329 l 04 Ft 

A projekt záró elszámolása megtörtént. 

2. "412004. (IL 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, 
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása" című pályázat 

Pályázat célja: 500 db szék beszerzése a KCSSKKK-ba 
Pályázó: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Elnyert támogatás: 205 400 Ft 
Önerő: O Ft 

A projekt záró elszámolása megtörtént 

3. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program (Kóöányai Szent 
László Általános Iskola műfüves pálya) 

Pályázat célja: a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (ll 02 Budapest, Liget u. 
13., helyrajzi szám: 39055/8) 22x44m nagyságú műfüves futballpálya létesítése. 

A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft 
Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft 
Önerő: bruttó 9 513 570 Ft 

A pályázat megvalósult. 

4. TÁMOP-2.4.5.-1214-2012-0008 "Összefogás Kóöánya családjaiért" címűpályázat 

Pályázat célja: időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: KEB) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra 
kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás részmunkakör, amely az iskolai 
szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül. 
A projektben részt vevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben 
részesülnek. 
A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg. 

Részt vevő intézmények: 
a) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
b) Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
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c) Fehér Kereszt Alapítvány 

Projekt összköltsége: 48 045 669 Ft 
Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósult, a projekt zárása 2014. október 31-én történt. 

5. TÁMOP-3.1.6-1113-2011-0004 azonosító számú, "Táguló világ" 

Pályázó: Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 

A pályázatban részt vevő további konzorciumi partnerek: 
a) Gyurkovics Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
b) Autista Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
c) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat- Egyesített Bölcsődék 

Projekt összköltsége: 29 700 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 29 700 OOO Ft 
Önerő: O Ft 
Önkormányzatra jutó támogatás: 4 359 265 Ft 

A projekt megvalósult. 

6. Hungarocontrol Zrt. pályázata- Társadalmifelelősségvállalás 

Pályázat célja: a Kőbányai Hárslevelű Óvoda részleges nyílászáró cseréje 
Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Elnyert támogatás: 2 500 OOO Ft 

A beruházás megvalósult. 

7. Magyar LabdarúgóSzövetség Országos labdarúgópálya-építési program VI. ütem 

A Kőbányai Önkormányzat 3 műftives focipálya megépítésére nyert pályázatot, amelyek közül egy 
pálya 12x24 m méretű, két pálya pedig 24x40 m méretű. 

12*24 m nagyságú pálya: Kőbányai Bem József Általános Iskola sportudvara (1101 Budapest, 
Hungária körút 5-7., hrsz.: 38900/10)- összköltség: 17 OOO OOO Ft; önerő: 5 100 OOO Ft, MLSZ 
támogatás: ll 900 OOO Ft 

24*40 m nagyságú pályák: 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvara (1105 
Budapest, Kápolna tér 4., hrsz.: 41454)- 31 OOO OOO Ft, önerő 9 300 OOO Ft, MLSZ 21 700 OOO Ft, 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola sportudvara (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., hrsz.: 
39210110) 
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Mindhárom pálya átadása megtörtént. 

C) FENNTART ÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK 

l. KMOP-2007-2.1.2 "Kerékpárutakfejlesztése" című pályázat-projekt megvalósítás 

Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése 

A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió 
Nonprofit Kft. 2013. június 5-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta, és a jelentést 
jóváhagyta. 

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 

2. KMOP-2008-3.3.4/B "Fenntartható életmód és fogyasztás" című pályázat 

Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén 

A pályázat l. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió 
Nonprofit Kft. 2013. április 24-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és jóváhagyta. 

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 

3. KEOP-2007-5.1.0 "Energetikai hatékonyság fokozása" című pályázat 

Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati 
hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje. 

A pályázat l. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került, amelyet a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. jóváhagyott. 

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 

4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 

Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. 

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 

5. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 ,,Az energetikai hatékonyság növelése a Kóöányai Harmat 
Általános Iskolában" című pályázat 

Pályázat célja: 
A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint 
fűtéskorszerűsítése. 

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft 
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Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft 
Önerő: 50 736 179 Ft 

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 

6. TÁMOP-3.4.1.B-ll/1 "Migráns hátterű tanufók nevelésének és oktatásának segítése IL 
szakasz" című pályázat 

Pályázat alapvető célja: 
Migráns hátterű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban. 
Pályázó: 
A pályázat benyújtója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat volt, azonban a 
projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg. 
A pályázatban részt vevő intézmények: 
Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Rece
fice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda. 
A konzorcium vezetője: Kőbányai Szent László Általános Iskola 
Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 

7. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 ,,A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda
bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat 

Pályázat célja: 
Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca l-
3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és 
fűtéskorszerűsítése. 

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft 
Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft 
Önerő: 68 365 677 Ft 

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 

8. TÁMOP-3.2.12-1211 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 
érdekében" cím ű pályázat 

Pályázat célja: 
Kulturális szakemberek továbbképzése a KCSSKKK-ban 
Pályázó: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 
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D) ELBÍRÁLÁSALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK 

l. TÉR-KÖZ- B komponens-a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása 

Pályázat célja: a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív 
helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása annak 
érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya történelmi központj a. 

Igényelt támogatás: 80 OOO OOO Ft 
Önerő: 46 OOO OOO Ft 

Budapest, 2014. december "l t'. 

Törvényességi szem ontból ellenjegyzem: 

Radványi Gábor 

9 



Projekt: A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja 

Projektszám: KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 

TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL 

1. Intézmények tetőcsere, közösségi ház felújítás 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A Kis-Pongrác Közösségi Ház kialakításának és ahhoz kapcsolódóan a közösségi ház 
épületének tetőcseréjének kivitelezési munkáit a nyílt közbeszerzési eljárás útján 
kiválasztott Kivitelező 2012. év végéig elvégezte. Tekintettel arra, hogy a Közösségi Ház 
kivitelezési munkáinak elszámolható összege kismértékben meghaladta az elszámolható 
költségkeretet, a fordított áfa hatálya alá tartozó áfa összeg a projekt zárószakaszában 
kerülhet elszámolásra. 

2. Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása társasházak 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés 

Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása; Közbeszerzési eljárás 
ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés. Az első eljárás eredményeként 15 rész, azaz 15 
társasház felújítási munkái befejeződtek, a Vállalkozók felé történő kifizetések mind a 15 
társasház esetében lezárultak. 

3. Fennmaradó 5 db Társasház felújítása és szociális bérlakások 
komfortosítása 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés 

Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása; Közbeszerzési eljárás 
ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés. Az első eljárás eredményeként 5 rész, azaz 5 
társasház felújítási munkái befejeződtek, a Vállalkozók felé történő kifizetések mind az 5 
társasház esetében lezárultak. 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

Két parkolófelület esetében az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. üzemeltetésében lévő 10 kV-os 
kábelek kiváltására volt szükség, amely miatt a Vállalkozási szerződés módosításra került 
2013. december 12-én. A kábelkiváltások 2014. április 30-ával megtörténtek, vállalkozó 
az akadályoztatás miatt elmaradt két parkolófelület kivitelezési munkáit befejezte, a 
munka a 2014. június 24-ai műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult. A Vállalkozók felé 
történő kifizetés megtörtént. 



4. Közvilágítási rendszer felújítása 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A korábbi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség régió-specifikus állásfoglalása alapján 
szükséges volt új konzorciumi tagként bevonni Budapest Főváros Önkormányzatát ezen 
projektelem megvalósíthatósága és elszámolhatósága érdekében. A projektelem fizikai 
megvalósítása, illetve annak majdani elszámolhatósága előtti akadályok a Támogatási 
szerződésnek a 2014. április 23-án létrejött 2. számú módosításával elhárultak. A 
közbeszerzési dokumentáció részletes egyeztetésre került Budapest Főváros 

Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal szak-főosztályaival, amely egyeztetés lezárását 
követően a Közvilágítási hálózat felújítása tárgyában a nyílt közbeszerzési eljárás 2014. 
június 20-ával megindításra került. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását 
követően a vállalkozási szerződés megkötésére, a Fővárossal közösen a 2014. október 8-
án került sor. A Vállalkozó előteljesítéssei befejezte a munkát, a műszaki átadás-átvételi 
eljárás a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mint üzemeltető bevonásával 2014. 
december 8-án megkezdődött, az eljárás várhatóan 2014. december ll-ével lezárul. Az 
új közvilágítási hálózat már üzemszerűen működik. 

5. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a Szállítási szerződés megkötése a 
nyertes szállítóval a Közvilágítási szerződés megkötésével összhangban 2014. október 8-
án megtörtént, a munkák elvégzése a közvilágítási rendszer felújításának munkáival 
összehangoltan, határidőben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. 
december 8-án eredményesen lezárult. Az elszámolás folyamatban van, a térfigyelő 

karnerarendszer üzemszerűen működik, beleértve a X. kerületi Rendőrkapitányságra 

telepített központot is. 

6. Faültetési munkák 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A tárgyban kiírt meghívásos közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A 
közbeszerzési eljárás megfelelőségét a KSZ utóellenőrzés keretében megállapította, a 
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2014. november 5-én aláírásra került. A 
projekt keretében, a Kis-Pongrác lakótelepen tervezett 142 db lombhullató fa ültetése 
2014. november 26-áig megtörtént. Ezzel egyúttal teljesítésre került a Budapest Főváros 
XIX. ker. Polgármesteri Hivatal által kiadott fakivágási engedélyben, a Kis-Pongrác telep 
területére előírt fapótlási kötelezettség. 

7. Zöldterületek felújítása, parkfejlesztés 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A közbeszerzési 
eljárás megfelelőségét a KSZ utóellenőrzés keretében megállapította, a nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2014. május 26-án aláírásra került. A kivitelezési 
munkák jelenleg is folyamatban vannak, közvilágítási rendszer felújításával és térfigyelő 
karnerarendszer kiépítésével összefüggésben szükség volt a vállalkozási szerződés 

befejezési határidejének módosítására, tekintettel arra, hogy a közvilágítási rendszer, 
illetve a térfigyelő karnerarendszer földkábel nyomvonalának építési munkái jelentős 
területű zöldfelület- és járdaépítési munkát érintettek. A közvilágítási rendszer 



felújításának befejezését követően a szilárd felületű burkolatok (aszfaltjárdák, 
térkőburkolatos sétányok) építési munkái 2014. december 12-éig lezárulnak, azonban a 
téli évszak beköszönte miatt a terv szerinti 28 500 db cserjéből 6 500 db cserje 
beültetésére, valamint kb. 10% zöldfelület kialakítására tavasszal kerülhet sor. A 
kivitelezési munkák 95%-ban elkészültek, bruttó 9 085 128,- Ft értékű munka 
átütemezésre kerül a tavaszi befejezésre. Az eddig elkészül munkát rész műszaki átadás
átvétel keretében lezárjuk, a fennmaradó 3-4 hét átfutási idejű parképítési munkára a 
Vállalkozó 2015. április hónapban az érintett területek vonatkozásában újból 
munkaterületet fog kapni. 

A tavaszi befejező munkákkal összhangban 2015. április-május hónapban tervezzük a 
projekt zárórendezvényét megtartani és egyúttal a projekt fizikai megvalósítását lezárni, 
valamint a projekt pénzügyi elszámelását teljes körűen lezárni. 

Fentiekkel összhangban, valamint a Támogató Hatósággal történő teljes körű elszámolás 
érdekében, szükséges Támogatási Szerződésmódosítási kérelem benyújtása 2014. 
december hónapban megtörténik. 

Budapest, 2014. december ll. 

A beszámolót készítette: 

Szabó Ágoston sk. 
projektmenedzser 



Projekt: 
TER_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű

Közterületek komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" 

Projektszám: FPH 059/1352-1/2013 iktatószámon benyújtott l. pályázati azonosító számú 

TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Városfejlesztési Divízió a TÉR KÖZ Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása 
keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" pályázat lebonyolításában az 
alábbi feladatokat végezte el: 

Újhegyi sétány 16. szám alatti épület átalakításához kapcsolódó engedélyezési tervek 
elkészültek (ÉTDR azonosító: 20140029652) és a Budapest Főváros Kormányhivatala 

V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2014. augusztus 8-án kiadott BP-

5D/001/02976-16/2014 számú határozatában az építési engedélyt megadta. 
A kiviteli tervek 2014. szeptember 30-ig elkészültek, amelynek alapján a kivitelezésre 

irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött; 
az Újhegyi sétány komplex közterületi környezetrendezéséhez kapcsolódó 

engedélyezési tervek elkészültek (ÉTDR azonosító: 201400036316) az építési 
engedélyezési eljárás hiánypótlási szakaszának lezárultával a Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

2014. december 2-án kiadott BP-5D/001/03519-12/2014 számú határozatában az 

építési engedélyt megadta. 

Tekintettel arra, hogy az építési engedélyezési eljárás elhúzódott, a kiviteli tervek 
elkészítésének lezárása az építési engedély jogerőre emelkedésének dátumával 

történhet meg. Ettől függetlenül a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
előkészítése folyamatban van. 

Budapest Főváros Önkormányzatával a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges 
dokumentumok benyújtásának megtörtént, amelyek alapján a Szerződés Budapest Főváros 

Önkormányzata részéről aláírásra került. A Szerződést 2014. december ll-én vesszük át a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről történő aláírás céljából. A 

polgármesteri aláíráshoz szükséges Képviselő-testületi előterjesztést előkészítettük, azt a 

Képviselő-testület a soron következő, 2014. december 18-i ülésén tárgyalja, amely alapján az 
eredetileg tervezett határidőn belül a Támogatási Szerződés létrejön. Ezt követőn, illetve 
ennek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások 2015. január hónapban 
megindíthatók. 

Szabó Ágoston sk. 

projektvezető 
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Projekt: Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata 

Projektszám: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028 

TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL 

A Részletes megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: RMT) tárgyában kötött vállalkozási 
szerződéses teljesítése az előzetesen meghatározott ütemtervnek megfelelőn zajlott. 

Az l. részhatáridőre, azaz a szerződés hatálybalépését követő 60. napon belül Vállalkozó az 
l. részhatáridőhöz tartozó feladatát ("Forgalomfelvételek elkészítése és feldolgozása, a projektek 
közös forgalmi modelljének elkészítése.") teljesítette. 

A 2. részhatáridőre, azaz a szerződés hatálybalépését követő 120. napon belül, ténylegesen 2014. 
július 18-ával, a Megrendelő által jóváhagyott döntés-előkészítő tanulmány elkészítése és Megrendelő 
részére történő átadása, a vállalkozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően megtörtént 

A V állalkazó a vállalkozási szerződés megkötését követően előlegigényléssei élt, a vállalkozási 
szerződés szerinti összeg (nettó 188 700 OOO Ft + 27% áfa) l 0%-ának mértékéig, az előleg folyósítása 
a Támogató Hatóság részéről megtörtént 

A részszámlákhoz kapcsolódó kitizetési igénylések benyújtását végrehajtottuk a kapcsolódó 
jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével együtt. A kitizetések igénylések elbírálása és jóváhagyása 
megtörtént a Támogató Hatóság részéről. A V állalkozák által benyújtott számlák tekintetében eddig 
összesen 143 789 400 Ft került a Támogató Hatóság részéről kitizetésre. 

V állalkazó a szerződésben foglalt teljesítési határidőn belül, azaz 2014. szeptember 16-áig az elkészült 
RMT-t átadta, amelyet az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) részéről történő 
jóváhagyásra ezt követően benyújtottunk 

A véghatáridőre az RMT elkészült, jelenleg annak az NFM Köztekedés Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkársága részéről történő jóváhagyása van folyamatban. Az NFM szakértőinek 
szakvéleményében foglalt észrevételek alapján az RMT végleges, javított változata 2014. december 2-
án az NFM részére benyújtásra került. A jóváhagyást követően a záró kitizetési igénylések beküldésre, 
a projekt lezárásra kerülhet. 

Budapest, 2014. december 10. 

Szabó Ágoston sk. 
projektvezető 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 


