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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 szemléletformálás, a 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 a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére megtörtént. A 
klímastratégiát a Képviselő-testület a Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyásáról szóló 
100/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozatával fogadta el. 
A projekt keretében két szakkör indult, egyrészt a „Környezettudatos kézműves szakkör" a 6-10 
éves korosztály részére, másrészt „Az éghajlatváltozás hatása az ember és természet 
kapcsolatára" elnevezésű szakkör a 10-14 éves gyerekek részére. A szakkör három alkalommal 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, további öt alkalommal online térben 
és 7 alkalommal a napközis táborban került megtartásra. 
A kicsik foglalkozását az iskolák tavaszi veszélyhelyzet miatti bezárására tekintettel nyolc 
alkalommal tartotta meg az oktató. A foglalkozás szeptember 23-án újra indult, 4 alkalommal 
alkothattak a gyerekek. A novemberi szigorítások miatt a foglalkozások 4 alkalomra online térbe 
kerültek. 2021. április 10-étől heti rendszerességgel folytatódott a szakkör a Kőrösi Kulturális 
Központban. 
A támogató a járvány miatt elmaradt rendezvények és egyéb programok megvalósíthatósága 
érdekében az eredeti huszonnégy hónapos megvalósítási időintervallumot hat hónappal 
meghosszabbította. 
Rendezvényeken való megjelenés az Újhegyi Gyereknapon és a Szent László Napokon vált 
lehetővé. A „Zöld programok" keretében a környezettudatos kézműves foglalkozások témája a 
szélenergia, a környezettudatos utazások és a lovagkor voltak. A Kőbányai Bringás Egyesület 
akadálypályával, KRESZ-totóval, nyomozós játékkal és egy szelektív hulladékgyűjtésre 

fejlesztett biciklivel készült az eseményekre. Az ÖKO-Játékok keretében egy mesés 
labirintusban elhelyezett 6 társasjáték, puzzle, memóriatábla animátorai segítettek az 
információk játékos elsajátításában. A negyedik állomáson két kérdőív kitöltésének megoldása 
gondolkodtatta el a résztvevőket a klímatudatosság, környezetvédelem témakörében. 
A projekt szemléletformáló foglalkozásaival legközelebb a Rendvédelmi Napok keretében 
találkozhatnak az érdeklődők. 

2. VEKOP-5.3.1-15-2016-00011, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest 
X. kerületében 
A pályázat célja: a település közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá 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 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a 
továbbiakban: BKK). 
A beruházás összköltsége: 650 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 650 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a projekt új konstrukcióban folytatódik, ezért a támogatási szerződéstől 
való elállást követően az előlegként kapott támogatási összeg visszautalásra került. 

3. VEKOP-S.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest 
X. kerületében 
A főpályázó 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: 1 113 600 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 1 113 600 OOO Ft 
A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési 

megállapodás a Kőbányai Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A 
támogatási szerződés a projektgazda Fővárosi Önkormányzat által aláírásra került, a támogatói 
aláírás folyamatban van. 
A kivitelezésére szóló közbeszerzési felhívás kiírása 2021. augusztus 7-én megjelent, az 
ajánlattételi határidő 2021. szeptember 10-e. Szerződéskötés 2021 végére várható, a kivitelezés 
2022-ben valósítható meg. 

4. VEKOP-S.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 az ehhez 
kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az 
Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK. 
A beruházás összköltsége: 2 300 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 2 300 OOO OOO Ft 
A megvalósítás állása: a projekt új konstrukcióban folytatódik, ezért a támogatási szerződéstől 
való elállást követően az előlegként kapott támogatási összeg visszautalásra került. 

S. VEKOP-S.3.1-15-2020-00015, Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. 
és XVII. kerületében 
A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a patakkal 
párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az ehhez 
kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó a Budapest Főváros Önkormányzata, 
az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK. 
A beruházás összköltsége: 1 789 774 650 Ft 
Elnyert támogatás: 1 789 774 650 Ft 
A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési 

megállapodás a Kőbányai Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A 
támogatási szerződés aláírása folyamatban van. 
A Rákos-patak menti kerékpárút nyomvonalán szabályozási kérdések merültek fel a 
Felsőrákosi-rétek szakaszán, melyekben több hatóság és szervezet bevonásával zajlik a 
megoldás megtalálása. Az engedélyezési eljárások zajlanak a projektben. A kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési felhívás kiírására előreláthatólag 2022 tavaszán kerülhet sor, a fizikai 
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megvalósítás 2022 második félévben kezdődhet. A projekt zárásának határideje 2023. június 
30-a. 

6. 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 és a támogatás kiutalása megtörtént. A 
támogató részére a kért szakmai program megküldésére 2020. március 30-án került sor. A 
járványhelyzetre való tekintettel a támogató a megvalósításra rendelkezésre álló időtartamot 180 
nappal meghosszabbította. A projekt megvalósítása, szakmai és pénzügyi elszámolása 
megtörtént, az elfogadás folyamatban van. 

7. 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: 20 837 073 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 
BMSK munkatársa és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály munkatársainak 
közreműködésével ismételt helyszíni bejárások történtek a helyszínek és sportparkméretek 
pontosítása céljából. A konzorciumi és együttműködési megállapodások mindkét fél általi 
aláírása megtörtént, a központosított közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van. 

8. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019. 
A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében. 
A beruházás pályázati 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 támogatási 
összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 
2021. december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal 
meghosszabbította. A közbeszerzési eljárás lezárult, a munkaterület átadása 2021. június 7-én 
megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti befejezésének időpontja 2021. szeptember 6. 
A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése: 187 552 628 Ft 

9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. 
A pályázat célja: a Gém utca felújítása. 
A beruházás összköltségvetése: 139 653 254 Ft 
Igényelt támogatás: 60 OOO OOO Ft 
Elnyert támogatás: 60 OOO OOO Ft. 
Önerő : 79 653 254 Ft 
A támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg átutalása 2021. július 7-én megtörtént. A 
projekt megvalósításának határideje 2022. december 31-e. 
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10. Országos Bringapálya-építési Program 
A pályázat célja: pumpapálya építése a Sportligetben. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 35 619 054 Ft 
Elnyert támogatás: 17 500 OOO Ft 
Önerő: 17 959 667 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg 
kiutalása megtörtént. A beruházás megvalósításának és az elszámolás benyújtásának határideje 
2021. december 31-e. 

11. Országos Görpark Program 
A pályázat célja: gördeszkapálya építése a Sportligetben. 
A beruházás pályázati költségbecslése: 124 994 270 Ft 
Elnyert támogatás: 30 OOO OOO Ft 
Önerő: 94 994 270 Ft 
A pályázat benyújtása, elbírálása megtörtént, az Önkormányzat a Sportligetben épülő pálya 
megvalósításához 30 millió forint támogatásban részesült. A szerződéskötés és támogatás 
kiutalása 2019. december 19-én megtörtént. 
A Magyar Gördeszka és Görkorcsolya Szövetség ( a továbbiakban: Szövetség) iránymutatásai 
alapján 2020 áprilisában a tervezés befejeződött, a járványhelyzet miatt a közbeszerzési eljárás 
kiírására nem került sor, így az eredetileg is rendkívül szoros megvalósítási határidő erre 
tekintettel nem volt teljesíthető. 
A megvalósításra rendelkezésre álló határidő 1 évvel történő meghosszabbítása érdekében az 
Önkormányzat a támogatóhoz kérelmet nyújtott be. A támogatási szerződés 180 nappal került 
meghosszabbításra. A Szövetség újonnan megválasztott Szakmai Bizottsága felülvizsgálta az 
elkészült tervdokumentációt, melynek számos ponton történő módosítását kérte, ami 
ellehetetlenítette a projekt határidőre történő megvalósítását. Ezért az Önkormányzat a 
támogatási összeget 2021. május 28-án visszautalta a támogató részére. 

12. Egészséges Budapest Program 
A pályázat célja: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása az 1107 Budapest, Szárnyas 
u. 3. szám alatt. 
A támogatás összege: 500 OOO OOO Ft 
A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentációt megküldtük, a támogatói okirat 
kiállítására sor került, a támogatási összeget az Önkormányzat számlájára átutalták. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötés 2020. 
december 12-én megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti határideje kívül esett a támogatói 
okiratban rögzített 2021. június 30-ai határidőn. A megvalósításra rendelkezésre álló határidő 
2021 . december 31-ére történő meghosszabbítása érdekében az Önkormányzat kérelmet nyújtott 
be, melyet a támogató 2021. március 24-én jóváhagyott. Az épület felújítására kötött 
vállalkozási szerződésben rögzített műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje 2021. 
szeptember 8-a. 

13. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 
ellátása 2020. 
A pályázat célja: a X. kerület, Vaspálya utca Noszlopy utca és Vasgyár utca közötti szakaszának 
szilárd útburkolattal való ellátása. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 77 491 453 Ft 
Elnyert támogatás: 40 850 OOO Ft 
A projekt megvalósítási költsége: 81 090 385 Ft 
Önerő: 40 240 385 Ft 
A támogatási szerződés aláírását követően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési 
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eljárást lefolytatta, a kivitelezés megvalósult. Az elszámolás benyújtása megtörtént, az 
elfogadása folyamatban van. 

14. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 
ellátása 2021. 

A pályázat célja: a X. kerület, Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása. 
A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft 
Elnyert támogatás: 75 325 OOO Ft 
Önerő: 88.579.219 Ft* 
Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási 
összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezési szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés 
kezdési időpontja 2021. augusztus 23-a. A beruházás megvalósításának és a támogatási összeg 
elszámolásának határideje 2022. június 30-a. 
* Az önrész biztosítására a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal összefüggő intézkedésekről szóló 1364/2021. (VI. 8.) 
Korm. határozatával a Kormány 89 OOO OOO Ft további támogatást nyújt. 

14. ,,Tisztítsuk meg az országot" projekt 
A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan 
lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése, térfigyelő kamerák kihelyezése. 
Igényelt támogatás: 49 608 815ft 
Elnyert támogatás: 49 608 815 Ft 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében 28 előzetesen beazonosított 
helyszín megtisztítása történt meg. Az elszállított hulladék mennyisége: 1 361 m3, azaz 481 075 
kg. A megtisztított területek egy részének védelmére 5 db nagyfelbontású, infravetővel ellátott 
kamera került kihelyezésre, egy helyszín sorompóval és földsánccal történő lezárása valósult 
meg. A támogatás elszámolása és a fenntartási jelentés benyújtása megtörtént. 

15. ,,TÉR_KÖZ" 2018., a kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 3. ütem 
A pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése, a közterületek komplex megújítása és 
közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. 
Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 3. ütemére pályázott. A pályázatot Budapest 
Főváros Önkormányzata támogatta. 
A projekt pályázati költségvetése: 661 734 752 Ft 
Elnyert támogatás: 220 OOO OOO Ft 
Vállalt önerő: 441 734 7 52 Ft 
A projekt megvalósítási összköltsége: 1 038 418 418 Ft 
A megvalósítás állása: a kivitelezés befejezését követően a megújult sétány átadására 2019. 
október 4-én került sor. A projekthez kapcsolódó elszámolás benyújtása megtörtént, elfogadása 
folyamatban van. 

B) Fenntartás alatt álló projektek 

1. KMOP-5.l.1/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. 
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A pályázat teljes költségvetése: 1 176 233 500 Ft 
Elnyert támogatás: 929 455 453 Ft 
A projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látta el. A 
projekt megvalósult, jelenleg fenntartás alatt áll. 
A negyedik projektfenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2021. december 20. 

2. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép
magyarországi régió települési önkormányzatai számára 
A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése. 
A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft 
Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft 
A projekt megvalósult, a második projektfenntartási jelentés 2020. november 24-én beküldésre 
és elfogadásra került. 

C) Elbírálás alatt álló pályázatok 

1. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021. 
A pályázat célja: konyha felújítása és kapacitásbővítésével történő fejlesztése a Kőbányai 
Gyöngyike Bölcsődében. 
A beruházás összköltségvetése: 87 762 032 Ft 
Igényelt támogatás: 41 797 266 Ft 
Önerő: 45 964 766 Ft 
A pályázat benyújtását követően a dokumentáció felülvizsgálata a Magyar Államkincstár 
Regionális Igazgatósága és a Pénzügyminisztérium által megtörtént, az elbírálás folyamatban 
van. 

2. A 2021. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap Rendezvényei 
A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása 
Igényelt támogatás: 2 OOO OOO Ft 
A pályázat benyújtása megtörtént, az elbírálás folyamatban van. 

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

Budapest, 2021. augusztus „ Í~. 
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