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Előterjesztés 

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

A) Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek 

1. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik! 
A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálási, klímatudatosság erősítésére 

irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és 
gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra. 
A projekt összköltségvetése: 20 OOO OOO Ft 
Igényelt támogatás: 20 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 20 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és az összeg kiutalása az önkormányzat 
számlájára. A projekt megvalósítása 2019. április 3-2021. március 31 között zajlik. A 
klímastratégia kidolgozása megkezdődött, a környezettudatos szakkör meghirdetése és 
elindítása megtörtént. 

2. KAB-KT-18-26178, Kábítószer problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások 
támogatása 
A pályázat célja: Kőbánya területére koncentráló 
kábítószerfogyasztás jellemzőinek vizsgálata, a 
feltérképezése és az esetleges hiányok felderítése, 
meghatározása. 
A projekt összköltségvetése: 15 800 OOO Ft 
Igényelt támogatás: 8 OOO OOO Ft 
Önerő: 9 800 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 6 OOO OOO Ft 

kutatás, a kerületben előforduló 

megelőző-gyógyító szolgáltatások 
valamint a fejlesztési lehetőségek 

A megvalósítás állása: A kutatás lezajlott, az eredmények értékelése, ajánlások elkészítése, a 
támogatási összeg elszámolásának benyújtása 2019. október 30-án megtörtént, az elfogadás 
folyamatban van. 

3. Testvér-települési programok és együttműködések 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata a Magyarországgal határos testvér-településekkel 
megvalósítandó programok támogatására. 
Pályázat célja: Szüreti Testvérvárosi Néptáncfesztivál keretein belül a népművészethez, a 
hagyományokhoz és a néptánchoz kapcsolódó gazdag műsorfolyam létrehozása Kőbányán. 
Részt vevő testvérvárosok: Párkány, Balánbánya. 
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 1 8000 OOO Ft 
A megvalósítás állása: rendezvény lebonyolítása és a támogató felé a támogatás 
elszámolásának benyújtása 2019. október 28-án megtörtént az elfogadás folyamatban van. 

4. VEKOP-5.3.1-15-2016-00012, Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó 
A pályázat célja: 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. A főpályázó a Budapest Főváros 

Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt 
lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK). 
A beruházás összköltsége: 2 300 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 2 300 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: Az tervek hatósági engedélyezési eljárása van folyamatban, az érintett 
területek művelési ágból való kivonás zajlik. A kiviteli tervek elkészülése és a közbeszerzési 
eljárás indítása előreláthatólag 2020 tavaszára várható. 
A kivitelezés 2020 ősszel indulhat, két ütemre bontva: 
1. ütemben a teljes hosszban a kerékpárút megvalósítása, ahol szükséges az új nyomvonalak 
kijelölése, illetve a hiányzó részek megépítése. 
II. ütemben a Rákosrendező feletti híd megépítése - amit le kellett választani a projektről, 
mivel a költségei és a kivitelezési idő hossza is veszélyeztetné a projekt megvalósulását, 
elszámolhatóságát. 
A projekt befejezésének várható ideje 2021 vége, 2022 első fele. 

5. VEKOP-5.3.l-15-2016-00011, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest 
X. kerületében 
A pályázat célja: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása. 
A projekt hatásterülete: 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. 
A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz 
részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK. 
A beruházás összköltsége: 650 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 650 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a tervek hatósági engedélyezése megtörtént, a közbeszerzési eljárás 
előkészítése folyamatban van. A kivitelezés előreláthatólag 2020 második felében elkezdődik, a 
projekt zárására 2021-ben kerül sor. 

6. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 
A pályázat célja: eszközbeszerzés az ASP központhoz történő csatlakozáshoz 
A beruházás összköltsége: 9 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 9 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a projekt lebonyolítása megtörtént, a pályázat záró elszámolása 
benyújtásra került, elfogadása folyamatban van. 

7. TÉR_KÖZ 2016., A kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 2. ütem 
A pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése, közterületek komplex megújítása és 
közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. 
Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 2. ütemére pályázott. A pályázatot 
Budapest Főváros Önkormányzata támogatja. 
A projekt összköltségvetése: 310 540 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 200 OOO OOO Ft 
Önerő: 110 540 OOO Ft 
A megvalósítás állása: a beruházás kivitelezési munkálatai befejeződtek, az elszámolás 
benyújtásra került, az elfogadás folyamatban van. 
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8. TÉR_KÖZ, a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása 
A pályázat célja: a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív 
helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása. A 
pályázatot a Fővárosi Önkormányzat támogatja. 
Elnyert támogatás: 14 OOO OOO Ft 
Önerő: 46 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a beruházás kivitelezési munkálatai befejeződtek, az elszámolás 
benyújtásra került, az elfogadás folyamatban van. 

9. ,,TÉR_KÖZ" 2018. A kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 3. ütem 
A pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése, közterületek komplex megújítása és 
közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. 
Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 3. ütemére pályázott. A pályázatot a 
Fővárosi Önkormányzat támogatja. 
A projekt pályázati költségvetése: 661 734 752 Ft* 
Elnyert támogatás: 220 OOO OOO Ft 
Önerő: 441 734 752 Ft 
A projekt megvalósítási összköltsége: 1 028 137 048 F 
A megvalósítás állása: a kivitelezés befejezését követően, a megújult sétány átadására 2019. 
október 4-én került sor, az elszámolás előkészítése folyamatban van. 

10. Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019. 
A pályázat célja: a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatása. 
Igényelt támogatás: 3 918 077 Ft 
Elnyert támogatás: 2 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a támogatási szerződés kiállításához szükséges dokumentumok a 
támogató részére megküldésre kerültek, az aláírás folyamatban van. 

11. Az 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 az Önkormányzat 61 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 
közterület- és játszótérfejlesztési célra. 
A pályázat célja: négy játszótér felújítása (Gépmadár utca, Pongrác út, Ihász köz, Gyakorló 
utca), illetve bővítése. 
A támogatási összeg: 61 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a játszóterek felújítása megtörtént, támogatási összeg elszámolásának 
határideje 2020. február 28. 

12. Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program 
A pályázat célja: tíz street workout sporteszközöket tartalmazó sportpark és egy 200 m hosszú 
futókör építése. 
A sportparkok ellenérték fizetése nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, önerőt csupán 
a futókör építése kapcsán, a szükséges forrás 50%-ának erejéig szükséges biztosítani. 
Önerő: 18 942 794 Ft 
A megvalósítás állása: a pályázat pozitív elbírálásáról az értesítés és azt követően a helyszíni 
felmérés megtörtént. A beruházást központi beszerzés keretében a Beruházási, Műszaki, 

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK) valósítja meg. A 
Száva utcai helyszín esetében a tulajdoni lapon elidegenítési tilalom van bejegyezve a Magyar 
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Állam javára. A pályázati kiírás értelmében minden helyszín esetében tehermentes tulajdonnak 
kell lennie. A BMSK az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalására vár, hogy ebben az 
esetben is megvalósítható legyen a kivitelezés, melynek pontos megkezdéséről a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően nyújt tájékoztatást a BMSK. 

13. A 2019. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap Rendezvényei 
A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása 
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 1 300 OOO Ft 
A megvalósítás állása: a rendezvények lebonyolítása, a pénzügyi és szakmai beszámoló 
beküldésre került, a támogatási összeg kiutalására az elszámolás elfogadást követően kerül sor. 

14. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 
A beruházás összköltségvetése: 225 526 500 Ft 
Igényelt támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Önerő: 185 526 500 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A konyha 
felújítása az intézmény 2020 évi nyári zárásakor kezdődik, 

15. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
A pályázat célja: a Kőbányai Gézengúz Óvoda fejlesztése, lapostető és homlokzati hőszigetelés 
A beruházás összköltségvetése: 99 177 500 Ft 
Igényelt támogatás: 30 OOO OOO Ft 
Önerő: 69 177 500Ft 
A pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 

16. MLSZ Országos pályaépítési program 
A pályázat célja: rekortán pálya építése a Farkasalma-Medveszőlő utcai lakótelepen 
Projekt összköltségvetése: bruttó 60 675 351 Ft 
Önrész: bruttó 18 202 605 Ft 
TAO támogatás: nettó 33 443 107 Ft 
A 22x40m-es rekortán borítású pálya 30%-os önkormányzati önrésszel egy Együttműködési 
Megállapodás keretében valósul meg, melynek módosítására az előkészítéshez szükséges 
pótmunkák miatt került sor. Az előkészítő munkák 2020. márciusig megtörténnek, a pálya 
kivitelezésére 2020. április-májusban kerül sor. 

B) Fenntartás alatt álló projektek 

1. KMOP-5.1.l/A-09-2f-2012-0001, Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja 
A 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-társadalmi leromlását jelző negatív spirál 
megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség
javító és környezetjavító beruházásokkal. 
A pályázat teljes költségvetése: 1 176 233 500 Ft 
Elnyert támogatás: 929 455 453 Ft 
A projektmenedzsment-feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látta el. A projekt 
megvalósult, jelenleg fenntartás alatt áll. A harmadik projektfenntartási jelentés benyújtásához 
az adatok gyűjtése folyamatban van. A benyújtás határideje 2019. december 20. 

4 



2. KMOP-3.3.3-13-2013-0089, Napelemes rendszer kialakitása a Szivárvány Idősek 

Otthonában 
A pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére 
A projekt összköltsége: 38 254 216 Ft 
Elnyert támogatás: 38 254 216 Ft 
A támogatás mértéke: 100% 
A negyedik projektfenntartási jelentés beküldése 2019. október 25-én megtörtént. A Záró 
Projektfenntartási jelentés beküldésének határideje 2020. október 31. 

3. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése 
A pályázat célja: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése 
A 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 projekt megvalósult, a negyedik projektfenntartási jelentés beküldése 2019. május 20-án 
megtörtént. 

4. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160, A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák 
Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése 
A 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 bölcsődék) hőszigetelése, 
nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése. 
A záró projektfenntartási jelentés beküldése 2019. április 12-én, megtörtént, melynek 
elfogadására 2019, július 7én került sor. 

7. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép
magyarországi régió települési önkormányzatai számára 
Pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése 
Projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft 
Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft 
A megvalósítás állása: A projekt megvalósult. Az első projektfenntartási jelentés benyújtása 
2019. november 29-én megtörtént. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2019. december J~~ 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S:"~ sztián ( 
Jegyzoi~lLu/ -"'---1 

~ 
~ dványi Gábor 
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