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a Képviselő-tes tület részére
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

A) NYERTES, MEGVALÓSÍT ÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK
l. VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó:
Pályázat célja: a fejlesztés célj a a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a
patakkal párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint
ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozásával. Főpályázó a Fővárosi Önkormányzat, a
Kőbányai Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a
BKK Zrt.
Beruházás összköltsége: 2 300 OOO OOO Ft
Elnyert támogatás: 2 300 OOO OOO Ft
A projekt megvalósítás alatt áll, jelenleg a kiviteli tervek elkészítése zajlik.

2. VEKOP-5.3.1-15-2016-00011 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X.
kerületében
Pályázat cé lja: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása az alábbi
hatásterületen kerül megvalósításra:
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (észak-nyugat-dél-kelet irány szerinti határoló utakkal):
Kerepesi út - Pilisi utca- Hortobágyi utca - Keresztúri út - Rákos MÁV telep Téglavető utca - Sörgyár utca - Kolozsvári utca - Korponai utca - Vaspálya utca Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Sörgyár utca - Algyógyi utca - Tárna utca - Paprika
utca - Nagyicce utca - Sárgarózsa utca - Kerepesi út
Főpályázó a Fővárosi Önkormányzat, a Kőbányai Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a
projektben. A projekt lebonyolítója a BKK Zrt.
Beruházás összköltsége: 650 OOO OOO Ft
Elnyert támogatás: 650 OOO OOO Ft
A projekt megvalósítás alatt áll, jelenleg a kiviteli tervek elkészítése zajlik.
3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
Pályázat célja: ASP központhoz történő csatlakozásba eszközök beszerzése
Beruházás összköltsége: 9 OOO OOO Ft
E lnyert támogatás: 9 OOO OOO Ft
A projekt megvalósítás alatt áll.
4. "TÉR_KÖZ" 2016. A kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 2. ütem
Pályázat célj a: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és
közösségi célú városrehabilitációs prograrnek megvalósítása.
Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 2. ütemére pályázott annak érdekében, hogy
újra megtelhessen élettel Kőbánya legnagyobb lakótelepének "főutcája". A pályázatot a Fővárosi
Önkormányzat támogatja.

Projekt összköltségvetése: 3 1O 540 OOO Ft
Elnyert támogatás: 200 OOO OOO Ft
Önerő: ll O 540 OOO Ft
A projektmenedzseri feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. A Támogatási
Szerződés megkötésére várhatóan még idén sor kerül.

5. TÉR_KÖZ- 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 központja. A pályázatot a Főváros i
Önkormányzat támogatja.
Önerő: 46 OOO OOO Ft
Elnyert támogatás: 14 OOO OOO Ft
A T ámogatási Szerződés megkötése megtörtént. A projektmenedzseri fel adatokat a Kőbá nya i
Vagyonkezelő Zrt. látja el. Jelenleg a kivitelezés beszerzése folyik.
6. Muzeális intézmények szakmai támogatása
Pályázat célja: A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatása.
Igényelt támogatás: 3 918 077 Ft
A támogatási szerződés megkötése megtörtént, jelenleg a projekt megvalósítása zajlik.
7. KEHOP-5.2.9- Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi r égió települési
önkormányzatai számára
Pályázat célja: a Vaspálya utcai óvo da-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése
Projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft
Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft
A projekt megvalósult, jelenleg a záró elszámolás zajlik.
8. HungaroControl Zrt. pályázata -Társadalmi Felelősségvállalási Program
Pályázat célja: koragyermekkori intervenciós ellátás fej lesztése a Gyermeksziget
korai fejlesztő helyiség kialakítása, eszközbeszerzés.
Igényelt támogatás: 2 499 780 Ft
Elnyert támogatás: 2 499 780 Ft
A projekt megvalósult, jelenleg a pályázat elszámolása zajlik.

Bölcsődében

-

9. Testvértelepülési programok és együttműködések
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata a Magyarországgal határos testvértelepülésekkel
megvalósítandó programok támogatására.
Pályázat célj a: a háromnapos szüreti fesztivál megrendezése, amelynek célja a Körösi Csoma
Sándor Kőbányai Kulturális Központban, valamint a kerületben a szüreti hagyományokon keresztül
történő kulturális párbeszéd megvalósítása a határ menti testvérvárosokkal a néptánc nyelvén. Részt
vevő testvérváros: Párkány.
Igényelt támogatás: 2 500 OOO Ft
Elnyert támogatás: l 850 OOOFt
A támogatási cél megvalósult, jelenleg a projekt elszámolása zajlik.
10. A 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat szerinti támogatás
A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a
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Kőbányai Önkormányzat 61 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült közterület- és
játszótérfej Iesztés célra.
Pályázat célja: Az Önkormányzat a támogatás terhére négy játszótér felújítását, illetve bővítését
tervezi.
Támogatási összeg: 61 OOO OOO Ft
Jelenleg a támogatói okirat előkészítése zajlik.

B) FENNTARTÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK
l. KMOP-S.l.l/A-09-2f-2012-0001 "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" című
pályázat
Főpályázó: 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 határo lt terület) rehabilitációja.
Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása,
a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és
környezetjavító beruházásokkaL
A pálvázat teljes költségvetése: l 176 233 500 Ft
Elnyert támogatás: 929 455 453 Ft
A projektmenedzsment feladatokat a Kőbány ai Vagyonkezelő Zrt. látta el. A projekt
megvalósult, jelenleg fenntartás alatt áll. Az első projekt fenntartási jelentés benyújtásának
határideje 2017. december 20.
2. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 "Napelemes rendszer kialakitása a Szivárvány Idősek
Otthonában" című pályázat
Pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére
Projekt összköltsége: 3 8 254 216 Ft
Elnyert támogatás: 38 254 216 Ft
Támogatás mértéke: l 00%
A projekt megvalósult, fenntartás alatt áll. A második projekt fenntartási jelentés
beküldésének határideje 2017. október 27-e volt.
3. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"
címü pályázat
Pályázat célja: az_Újhegyi Uszoda és Strandfürdö energetikai korszerűsítése
Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Projekt összköltsége: 90 544 650 Ft, elnyert támogatás: 60 886 527 Ft, önerö: 29 658 123Ft
A projekt megvalósult, fenntartás alatt áll. A második projekt fenntartási jelentés
beküldésének határideje 2017. május 26-a volt.
4. KEOP-2007-5.1.0 "Energetikai hatékonyság fokozása" című pályázat
Pályázat célja: a Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külsö homlokzati
höszigetelése. valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje.
A projekt fenntartási idősza ka lezárult, a záró helyszíni ellenőrzés még nem történt meg.
5. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 "Az energetikai hatékonyság növelése a Kőbányai Harmat
Általános Iskolában" című pályázat
Pályázat célja: a Kőbányai Harmat Általános Iskola höszigetelése és nyílászáró inak cseréje,
valamint fűtéskorszerűsítése.
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A projekttel kapcsolatban helyszíni ellen ő rzés re került sor 2017. október 26-á n, amely sorá n
az ell en ő rö k mindent rendben talá ltak. A negyedik projekt fenntartási jelentés 2017. június
ll-én benyújtásra került.
6. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 "A F ecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvodabölcsőd e energetika i korszerűs ítés e" című pá lyáza t
Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X.
kerület, Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsödék) höszigetelése,
nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése.
A projekttel kapcsolatban helyszíni ellen ő rzés re került sor 2016. október 11-én, a mely sorá n
az ellenőrö k mindent rendben talá ltak. A harmadik projekt fennta rtási j elentés 2017. április
l-jén benyújtásra került.
7. T ÁMOP-3.1.3-11/12012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért"
A projekt átkerült a Kelet-Pesti Tankerülethez, de a támogató minisztériumtól nem érkezett még
állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy a projekt évenkénti fenntartási jelentését a tankerületnek vagy
az Önkormányzatnak kell évenként benyújtania.
Az els ő projekt fenn tartási jelentés idén őssze l benyújtásra került.
8. T ÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés
útjá n a fia ta l nemzedékkel"
A projekt megvalósítója a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ volt, akitől a
megszűnését követően a Kőbányai Önkormányzat vette át a projektet a fe nntartási időszakban. A
támogató minisztérium állásfoglalása alapján a projekt fenntartásáért továbbra is az Önkormányzat
a felelős, nem a Kelet-Pesti Tankerület A fenntartási idöszakban két pedagógus tart tanórán kívüli
foglalkozásokat a Széchenyi István Általános Iskola diákjainak.
A proj ekt fennta r tási idősza ka 2018. j a nuá r 18-án zárul.

C) ELBÍ RÁL ÁS ALATT ÁL LÓ PÁLYÁZATOK
l. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00024 "Új bölcsőde létesítése Kőbányán"
Pályázat célja: új , l 08 fös, nyolc csoportszobás bölcsőde létrehozása (kiváltással) a Halom utca 33.
szám alatt (hrsz.: 41460/2 1). A projekt a Cseperedök Bölcsőde (1102 Budapest, Szent László tér 24.) kiváltására irányul.
Projekt összköltségvetése: 747 317 881 Ft
Igényelt támogatás: 399 999 979 Ft
Önerö: 347 317 902 Ft
A pá lyázat elbírá lása sokat csúszik, 2016 őszén volt várható, de azóta sem született döntés.

2. VEKOP-6.2.1-15-2016-00012 "Szociális városreha bilitáció a kőbány ai Gyö mrői út és
környéke a kcióterületen"
Pálvázat célja: A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten, szociális városrehabilitáció a kőbán ya i
Gyömrői út és környéke akcióterületen
Projekt összköltségvetése: 2 OOO OOO OOO Ft
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO OOO Ft
Önerö: O Ft
A pályázat elbírálása sokat csúszik, 2017 elej én volt várható, de azóta sem született döntés.
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3. Nemzeti Sza badidős- Egészség Sportpark Program
Pályázat célja: l O új street workout sporteszközöket tartalmazó sportpark és egy 200 m nagyságú
futókör telepítése a kerületben.
A sportparkok ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, önerőt csupán a futókör
ellenértékének 50%-ához szükséges biztosítani.
Önerő: 4 400 OOO Ft
A pályázat elbírálása sokat csúszik, 2016 őszén volt várható, de azóta sem született döntés.

4. Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi találkozók
Pályázat célja: Kőbánya testvérvárosaiból érkező, valamint a kőbányai diákok részére nyári tábor
megrendezése 2018. augusztusában a balatonlellei nyári táborban.
Igényelt támogatás: 25 OOO euró.
Önerő: nem meghatározott, de mindenképp szükséges egy min imális összeg.
A pályázat 2017. szeptember l-jén benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló
tájékoztató megtárgyalására.
Budapest, 20 17. december ,{?.?'

mpontból ellenjegyzem:
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