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Polgármesteri Kabineté által végzett 
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2007-2010. év 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabineté 2007. év 
májusában kezdte meg pályázatok előkészítésével, pályázatok írásával kapcsolatos 
tevékenységét. 

2007. évtől összesen 26 db európai uniós és hazai pályázat került benyújtásra, amely 
pályázatok megoszlása a következő: 

• 11 db nyertes pályázat 
• 9 db elbírálás alatt álló pályázat és 
• 6 db elutasított pályázat 

A Polgármesteri Kabinet által előkészített nyertes és elbírálás alatt álló pályázatokról 
összességében elmondható, hogy a benyújtott pályázatok összértéke 2,8 mrd Ft, amelyből az 
elnyert és elnyerhető támogatási összeg összesen 2,1 mrd Ft, 651 mFt önerő biztosítása 
mellett. 

A nyertes és elbírálás alatt álló pályázatokról készített táblázatos összefoglalót ld. 1. számú 
melléklet. A nyertes pályázatokról készített fényképes mellékletet ld. 2. számú melléklet. 

I. Nyertes pályázatok 

1) KMOP-2.1.2-2007-0030 azonosító számú. „Két keréken Kőbányán" című pályázati 
projekt a Kerékpárutak fejlesztése című pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Sibrik Miklós úti kerékpárút megvalósítása (Kőbánya-kispest metrómegálló - Mádi utca 
között, 1.5 km hosszban) 

A pályázat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályával 
együttműködve került benyújtásra, amely együttműködés értelmében a pályázat 
benyújtásához szükséges terveket - a Magyar Kerékpáros Klubbal és Önkormányzatunkkal 

Budapest Főváros X. kerület Kőbány 
önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest, 
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együttműködve - a Fővárosi Önkormányzat biztosította. A pályáztatást és a kivitelezést, 
valamint az önrész biztosítását Önkormányzatuk vállalta magára. 

Fontos megemlíteni, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez a jogerős építési engedély 
megléte is szükséges volt a pályázók számára, ami csak nagyon keveseknek sikerült, a 
Fővárosi Önkormányzat és Csepel önkormányzata sem tudta e dokumentum hiányában 
megkötni a támogatási szerződését. 
A megépült kerékpárút hivatalos átadására 2009. szeptember 28-án sajtótájékoztató került 
megrendezésre, amelyre meghívásra kerültek a Hivatal vezetői, a tisztelt Képviselő-testület 
valamennyi tagja, a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala Európai 
Uniós Ügyek Irodája, COWI Magyarország Kft. (tervezők), illetékes társfőosztályok 
valamint a X. kerület egyéni országgyűlési képviselői. 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A projekt elszámolható összes költsége: 83.048.220 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 66.438.576 Ft 
Önerő: 16.609.644 Ft 

Kivitelező: COLAS Építő Zrt., nyílt közbeszerzési eljárás útján 
Ajánlati ár: 63.647.566 Ft, 
amely következtében az önkormányzat 54.457.972 Ft támogatásban részesül. 

A pályázat megvalósult, a pénzügyi elszámolás megtörtént. (3. számú melléklet: elszámolást 
igazoló levél a Pro Régió Kft-től). 

2) KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú, „Kerékpározz Kőbányán!" című 
pályázati projekt a Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázat keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a X. kerületben 68 helyszínen 342 db kerékpártároló kihelyezése (összesen 684 
kerékpáros férőhellyel) oktatási és egyéb intézmények előtt. A pályázati program részét 
képezi a pályázatban résztvevő oktatási intézményekben kerékpáros elméleti és gyakorlati 
oktatási program megvalósítása az intézményekben tanulók számára. A gyakorlati oktatás 
mobil kreszpark és kerékpárok beszerzésével valósul meg. Ezen túlmenően a pályázati 
program részét képezi egy kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvénysorozat, amelyről 
egy, a pályázati program keretében készített internetes honlapon keresztül tájékozódhatnak 
(www.kobanyabringa.hu). 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 44.972.380 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 42.723.761 Ft 
Önerő: 2.248.619 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. december 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 
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A pályázati projekt részét képező oktatások, képzések, kis értékű eszközbeszerzések 
folyamatban vannak. A kerékpártárolók beszerzése és telepítése céljából közbeszerzési eljárás 
kiírása szükséges. Az eljárás ajánlati felhívása 2010. május 28-án feladásra került a 
Közbeszerzések Tanácsa részére, az eljárás eredménye 2010. júliusában várható. 

3) ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 azonosító számú, „Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának javítása Kőbányán" című pályázati projekt a Polgármesteri 
Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban című pályázat 
keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának javítása, eljárás racionalizálás, szervezetfejlesztésre irányuló 
szoftverbeszerzés, oktatás, képzés, szakértői tanulmány készítés. 

Szervezetátvilágítás, szakértői tanulmányok témakörei: 
o hivatal szervezete és működése 
o informatikai infrastruktúra 
o tervezés 
o irányítási folyamatok, felelősségi hatáskörök 
o belső ellenőrzés 
o kontrolling rendszer 
o költségvetés tervezésének és ellenőrzése 
o közbeszerzés és pályáztatás 
o belső kommunikáció 
o ügyfélszolgálat és okmányiroda 
o külső kommunikáció 
o döntéstámogatás 

Oktatás, képzés témakörei: 
o Projektmenedzsment ismeretek 
o Minőségirányítási és monitoring ismeretek 
o Stratégiai menedzsment ismeretek, tervezés 
o Pénzügyi-gazdasági ismeretek, controlling 
o Informatikai alapismeretek és alkalmazások 
o Internetes tartalomfejlesztési ismeretek 
o e-közigazgatási alapismeretek 
o Információs és tervezési rendszerek, jelentéskészítés - COGNOS 
o Közbeszerzés 

Közreműködő szervezet: VÁTI Kft. 

A projekt elszámolható összes költsége: 54.624.000 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 49.161.600 Ft 
Önerő: 5.462.400 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. június 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 
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4) KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú. .."Budapest X. kerületében a Fekete István 
és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása" című 
pályázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése, valamint a 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje. 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A beruházás összköltsége: 167.990.662 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 83.995.331 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. december 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

A nyílászárók beszerzésére és beépítésére a közbeszerzési eljárás 2010. január 12-én került 
kiírásra. Az eljárás nyertese a Fehér Ablak Kft. 

A nyílászárók gyártása folyamatban van. A kivitelezés, a nyílászárók beépítése a 2010. június 
14-i héten kezdődik. 

A nyertes ajánlata szerint a beruházás költsége: 
• A Szervátiusz Általános Iskola esetében: nettó 21.872.090 Ft, vállalt teljesítési 

határidő 2010. augusztus 09. 
• A Fekete István Általános Iskola esetében: nettó 79.847.735 Ft, vállalt teljesítési 

határidő 2010. augusztus 09. 

5) TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú. ..Kompetencia alapú nevelés és 
oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kertilet Kőbánya nevelési és oktatási 
intézményeiben" című pályázati projekt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a hátrányos helyzetű gyerekek és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének 
javítása, „Hatékony együttnevelés az iskolában" című képzéssel, illetve a „Sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő" képzéssel, és a kötelezően tervezendő 
tanácsadói szolgáltatásokkal. 

A pályázatban résztvevő intézmények: 
Óvodák: 
1. Kőbányai út 38. Napközi otthonos Óvoda 
2. Gépmadár u. 15. Napközi otthonos Óvoda 
Iskolák: 
3. Széchenyi István Általános Iskola 
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Gimnázium: 
4. Szent László Gimnázium 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A projekt összköltsége: 57.013.775 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 57.013.775 Ft 
Önerő: 0 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. augusztus 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

6) Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (ÖLLÉ) keretében megvalósuló 
kisméretű műfüves futsal labdarúgópálya építésének támogatása című pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Széchenyi István Általános Iskola területén műfüves futsal pálya létesítése. 

Közreműködő szervezet: Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága 

A pályázat teljes költségvetése: 20.436.998 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 2.000.000 Ft 
Önerő: 18.436.998 Ft 

A pálya átadása, valamint a pályázat pénzügyi elszámolása megtörtént, a pályázat lezárult. 

7) „Kőbányai sportlétesítmények felújítása" című pályázati projekt a 15/2009. (111.17.), 
a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának 
támogatásáról című rendelet alapján megjelent pályázat keretén belfll 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Keresztúry Dezső Általános Iskola tornatermi sportburkolatának felújítása 

Közreműködő szervezet: Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága 

A pályázat teljes költségvetése: 11.400.000 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 9.000.000 Ft 
Önerő: 2.400.000 Ft 

A tornatermi sportburkolat felújítása és átadása megtörtént, a pályázat záró elszámolása 
folyamatban van. 
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8) TAMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító számú, ..Együttműködés a 
kőbányai tehetségekért" című pályázati projekt az „Országos Tehetségsegítő Hálózat 
kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" pályázat keretében 

Pályázó: Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1105 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.). 
Konzorciumi partnerek: 
1. Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 2. Szent László Általános Iskola (1105 
Budapest, Szent László tér 1.) 3. Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) 
és a 4. Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csorna Sándor út 28.). 

Cél: egy komplex, több tehetségterületet felölelő, pedagógusokat fejlesztő, szűréseket végző, 
diákokat motiváló projekt létrehozása. Megalakul a tehetségpont és a tehetségsegítő tanács. 
Tehetségnapok szervezésével szélesedik a kapcsolati háló. Mind-lab képzéssel innovatív 
készségfejlesztés valósul meg, az óvodai tehetséggondozás előtérbe kerül egyéni fejlesztési 
programok készítésével. 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 10.000.000 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 10.000.000 Ft 
Önerő: 0 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2011. július 

A pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban van. 

9) TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 azonosító számú, kőbányai tehetségek ..köbtikik" 
című pályázati projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében 

Pályázó: Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) 
Konzorciumi partnerek: 
1. Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.), 2. Csodapók Óvoda (1104 Budapest, 
Mádi u. 127.), 3. Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13.) 

Cél: a kőbányai óvodai tehetséggondozás elterjesztéséért a pályázatban részt vevő három 
óvodában a népi technikák megismerésére, megszerettetésére törekedve egy gondolkodást, 
logikai képességet fejlesztő program kerül megvalósításra. A gyermekeknek lehetősége nyílik 
a tánc, az aerobik -mint tehetségterületek- megismerésére, elsajátítására a szülők 
bevonásával. 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 12.796.263 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 12.796.263 Ft 
Önerő: 0 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2011. május 

A pályázat támogatási szerződésének megkötése folyamatban van. 
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10)KMOP-4.4.1/B-2008-0027 azonosító számú „Békés időskor Kőbányán" című projekt 
a Bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázat keretében - közreműködő 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 

Pályázó: Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kft. 

Cél: a program megvalósulásával 50 férőhely kerül kialakításra az idősek otthonában, 
valamint időskorú személyek folyamatos ellátása valósul meg az európai normáknak 
megfelelő minőségben, kulturált, akadálymentes környezetben. 

A beruházás összköltsége: 60.033.000 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás : 54.029.700 Ft 
Önerő: 6.003.300 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. július 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. Sikertelen közbeszerzési eljárás után 
szerződésmódosítási kérelem került beadásra a projekt befejezési időpontjának módosítására 
(2011. október 30-ig). A módosítási kérelem elbírálása folyamatban van. 

ll)KMOP-4.5.3-09-2009-0058 azonosító számú „Akadálymentes időskor Kőbányán" 
című pályázat az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz című pályázati 
projekt keretében - Közreműködő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Pályázó: Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kft. 

Cél: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által fenntartott Keresztury Idősek Klubjának 
akadálymentesítése (az épület, illetve az épület egyes helyiségeinek akadálymentes 
megközelítése) a szolgáltatások akadálymentes elérése céljából. 

A beruházás összköltsége: 6.660.000 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás : 5.994.000 Ft 
Önerő: 666.000 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. augusztus 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. Az árajánlatok bekérésre kerültek, a kivitelező 
kiválasztása folyamatban van, bizottsági döntésre vár. 

II. Elbírálás alatt álló pályázatok 

1. KMOP-4.5.2-09-2009-0016 azonosító számú, „Kőbánya Önkormányzata bölcsődei 
fejlesztése" című pályázati projekt a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztés és kapacitás bővítés című pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: X. kerület Mádi utca 86-92. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú épületben 40 fős 
bölcsőde létesítése épület felújítással, bővítéssel. 
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Közreműködő szervezet: VÁTI Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 248.057.210 Ft 
Igényelt támogatás: 80.000.000 Ft 
Önerő: 168.057.210 Ft 

A VÁTI Kft. 2010. március 24-i keltezéssel (postai átvétel dátuma: 2010. március 29.) 
megküldte a pályázat elutasítását tartalmazó levelét (4. számú melléklet). 
Elutasítás indoka: a projekt építési költségei túllépik a fajlagos költségek felső határát, a 
költségcsökkentés esetén a projekt költségének 25%-nál nagyobb mértékű csökkentését lenne 
szükséges végrehajtani, ami a 16/2006. (XII.28.) számú MeHVM-PM együttes rendelet 7. § 
(10) bekezdés értelmében nem megengedett, így a pályázatot el kell utasítani. 

Az elutasítás tényéről való tájékoztatás céljából vezetői megbeszélés került megrendezésre 
2010. április 1-én, amely megbeszélés alkalmával az az állásfoglalás született, hogy 
Önkormányzatunk éljen panasszal az elutasítással kapcsolatban. 2010. április 6-án a 
panaszlevél benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi, Igazgatási és 
Koordinációs Főosztályára (panaszlevelet ld. 5. számú melléklet). 

A panasz kivizsgálásáról írásos értesítés nem érkezett Hivatalunkhoz, ezért a Polgármesteri 
Kabinet levélben kért tájékoztatást a panasz kivizsgálásáról A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségtől kapott telefonos tájékoztatás szerint a panasz kivizsgálása folyamatban van. A 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára az ügyintézési határidő 30 nap, amely időtartamot 
egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthat. 

2. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 azonosító számú, „A hagyományápolás, 
értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" című pályázati projekt 
az „Építő Közösségek - közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért" 
pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek és 
Ifjúsági Szabadidő Központ 
Konzorciumi partner: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési 
Központ 

Cél: A fejlesztés célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel 
történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális 
oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási 
programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen 
át tartó tanulási folyamatába. 
A projekt eredményeként: 
A „B" komponens keretében 2 kompetenciafejlesztő, 6 napos tábor 30-30 fővel, 1 db 25 
alkalmas tehetséggondozó képzőművészeti szakkör és 6 db kompetenciafejlesztő szakkör, 
Az „E" komponens keretében: 2 db 6 napos tábor 20-30 fővel, 3 db, egyenként többi, mint 10 
alkalmas kompetenciafejlesztő / életvezetési foglalkozás, 3 db kompetenciafejlesztési 
csoportmunka, valamint 1 db egész évben működő foglalkoztató klub valósul meg. 
Összességében 18 különböző témájú foglalkozáson 1429 órában több mint 500 gyerek kerül 
bevonásra. 
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Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 49.513.074 Ft 
Igényelt támogatás: 49.513.074 Ft 
Önerő: 0 Ft 

A pályázat benyújtásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

3. KEOP-3.3.0/09-2010-0007 azonosító számú, „a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági 
Szabadidő Központ balatonleilei erdei iskolájának fejlesztése" című pályázati 
projekt az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő balatonleilei 
ifjúsági táborban működő erdei iskola szolgáltatási színvonalának emelése az erdei iskolában 
oktató szakemberek képzésével, tananyag- és eszköztár fejlesztésekkel, valamint az 
intézmény egyenlő esélyű hozzáférhetőségének biztosításával (akadálymentesítés). 

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 82.490.696 Ft 
Igényelt támogatás: 74.241.626 Ft 
Önerő: 8.249.070 Ft 

A pályázat benyújtásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

4. TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 azonosító számú, a ..Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása" 
című pályázat - címe: Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési 
Központ 

Cél: A pályázat célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a 
tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális nevelésének és oktatásának nem formális 
támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást fejlesztő szabadidős tevékenységek 
megvalósításával. Fejlesztésre és bővítésre kerül az intézmény és más nevelési-oktatási, 
kulturális intézmények közötti hosszú távú együttműködése (helyi) kerületi és országos 
szinten. 
A projekt során bővítésre kerül a Pataky Művelődési Központ gyermekeknek szóló szakköri 
kínálata és megerősítésre kerülnek a már meglévő kapcsolatok. 
A támogatásból 16 féle szabadidős tevékenység megvalósítása tervezett: 4 különböző 
drámapedagógiai műhely, tehetséggondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodalmi műhely 
(kiskunhalasi Református Gimnázium), 3 féle múzeumpedagógiai program (óvodásoknak és 
hátrányos helyzetű általános iskolásoknak), színjátszó, 2 énekkari és hagyományőrző 
témanapok, olvasóhét. 
Bevont gyerekek száma 891. 
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Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat teljes költségvetése: 38.679.999 Ft 
Igényelt támogatás: 38.679.999 Ft 
Önerő: 0 Ft 

A pályázat benyújtásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

5. KMOP-2009-5.1.1/A-09-lf-2010-0002 azonosító számú, „A kőbányai ..Kis Pongrác" 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című pályázat a Hagyományos építésű 
városi területe rehabilitációja pályázati felhívás keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: 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. 
Specifikus proiektcélok: 
• Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, 

felújítási költségek csökkentése 
• Komplex közterület megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés 

feltételeinek megteremtése, és a szabadidő eltöltés minőségének javítása érdekében 
• Közbiztonság növelése 
• Parkolási problémák enyhítése 
• Forgalomtechnikai korszerűsítés 
• Közösségi funkciók erősítése 
• Lakótelepi lakosság közösséggé formálása 
• A képzési, foglalkoztatási programokban részt vevők elhelyezkedési esélyeinek növelése 
• Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 1.179.724.900 Ft 
Igényelt támogatás: 930.328.435 Ft 
Önerő: 178.407.090 Ft 

A pályázat 2010. május 10-én benyújtásra került, jelenleg hiánypótlás alatt áll. 
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6. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság 
növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában" című pályázat az 
Épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázati felhívás 
keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 235.545.373 Ft 
Igényelt támogatás: 184.720.875 Ft 
Önerő: 50.824.497 Ft 

A pályázat 2010. május 20-án benyújtásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

7. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde, 
és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat az 
Épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázati felhívás 
keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület 
Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése és 
nyílászáró cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 278.323.958 Ft 
Igényelt támogatás: 210.909.578 Ft 
Önerő: 67.414.379 Ft 

A pályázat 2010. május 20-án benyújtásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

8. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0161 azonosító számú ..Sibrik Miklós utca 66-68. 
többfunkciós intézmény komplex épületenergetikai korszerűsítése" című pályázat az 
Épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése című pályázati 
felhívás keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 66. szám alatt kialakításra kerülő 
intézménykomplexum hőszigetelése és nyílászáró cseréje. A kialakításra kerülő 
intézménykomplexumban a Nevelési Tanácsadó, a Pedagógiai Szolgáltató Központ, a 
Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat kerül együttes elhelyezésre. 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 
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A pályázat teljes költségvetése: 157.940.730 Ft 
Igényelt támogatás: 119.512.676 Ft 
Önerő: 38.428.054 Ft 

A pályázat 2010. május 20-án benyújtásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

9. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0095 azonosító számú „Hárslevelű utca idős klub 
épületenergetikai fejlesztése" című pályázat - közreműködő Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 

Pályázó: Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kft. 

Cél: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Időskorúak gondozó házának épületenergetikai 
fejlesztése (külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítése). 
Helyszín: Budapest X. kerület Hárslevelű u. (hrsz: 42526/215) 

A beruházás összköltsége: 11.417.223 Ft 
Igényelt támogatás : 7.102.586 Ft 
Önerő: 4.314.637 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. december 

A pályázat benyújtásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

III. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat által 
benyújtott, elutasított pályázatok 

A benyújtott és elutasított pályázatok mindegyike esetében az elutasítás indokaként 
forráshiány került megjelölésre. 

1) KMOP-2007-4.6.1/2 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása című 
pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Harmat Általános Iskola felújítása 
A pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 

Közreműködő szervezet: VÁTI Kft. 

A projekt elszámolható összes költsége: 261.905.984 Ft 
Amelyből az igényelt támogatás: 235.689.195 Ft 
Önerő: 26.216.789 Ft 
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2) CIVITAS+ CLIMATE Pálvázat 

A CIVITAS+ CLIMATE az Európai Unió 7-es Kutatási és Demonstrációs 
Keretprogramjának projektpályázata a CIVITAS európai városok hálózata számára; az 
Európai Bizottság Energia és Közlekedés Főigazgatósága által támogatott program a tisztább 
városi környezetért. 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Kőbánya Mázsa tér - Liget tér intermodális csomópont és környezete elérhetőségének 
javítása, a vonzó városi környezet kialakítása érdekében. 
A pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 
A pályázat főbb célkitűzései: 

• A Mázsa téri ingatlanfejlesztés környezetében a gyalogos és kerékpáros forgalmi 
kapcsolatok tervezése és kivitelezése 

• Közterületi akadálymentesítés a fejlesztési terület vonzáskörzetében 
• B+R parkoló („bike and ride") kialakítása 
• Díszburkolás, utcabútorok beszerzése 
• Zöldfelület-fejlesztés 

A pályázat beadása városkonzorciumban történt, amelynek tagjai a következők: 
• BKV Zrt. 
• Fővárosi Önkormányzat 
• Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ 
• MÁV Zrt. és Budapesti Közlekedési Szövetség 
Támogató partnerek: 
• Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
• Magyar Közlekedési Klub 
• Magyar Kerékpáros Klub 

A pályázat költségvetésében az elérendő cél megvalósításához egyik legnagyobb 
költségvetési tétellel a MÁV Zrt. szerepelt volna, azonban a MÁV Zrt.-vel való megfelelő 
együttműködés hiányában meghiúsult a projekt kellő nagyságú volumenének kialakítása, így 
a pályázat a kis volumene miatt elutasításra került. 

3) „Mátrix Kőbányai bűnözés csökkentési, bűnmegelőzési modellprogram" című 
pályázati projekt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium társadalmi 
bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 
támogatásainak elnyerésére, bűnmegelőzési makro modellprojekt megvalósítására című 
pályázata keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a X. kerület biztonsági átvilágítása, önkormányzati bázisú bűnözéscsökkentési, 
bűnmegelőzési program létrehozása. Konkrét célkitűzés: közterületek rendjének növelése, 
jogsértések csökkentése, innovatív, a közösségi és önkormányzati rendészet európai 
gyakorlatából merítve. 
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1) A helyi bűnözés mátrix szempontú átvilágítása, hot-point-ok meghatározása, veszélyes 
közterek azonosítása bűncselekmények típusa, elkövetési módok, időpontok, elkövetők 
jellegzetességei alapján, kriminogén faktorok feltárása-bűnözési térkép; 

2) Széleskörű biztonsági felmérés; 
a) Lakosság biztonságérzetének felmérése; 
b) Helyi biztonsággal foglalkozó intézmények bizalmi indexének pozícionálása; 
3) Fiatalkorú antiszociális magatartás felmérése - előzetes csoport, iránymeghatározást 

követően, korábbi európai antiszociális magatartás-felvételi minta; 
4) Biztonsági ajánlások megfogalmazása; biztonsági szerződések megkötése; többéves -

egymásra építő, fiatalokra fókuszáló intézményi program összeállítása; a 
rendőrkapitánysággal, helyi lakosokkal, közterület-felügyelettel közösen veszélyes 
közterek biztonsági szűrőprogramjának kidolgozása; 

5) Idős fókuszcsoportok kialakítása, segítése; 
6) Szakmai fórumok, egyeztetések, tájékoztatás 

A pályázatban együttműködő szervezetek: 
1. Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 
2. Budapest Főváros Önkormányzata Városrendészeti Bizottság 
3. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Gyámhivatal 
4. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálat 
5. Kőbányai Gyermekjóléti Központ 
6. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ 
7. Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 
8. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány 

Közreműködő szervezet: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

A projekt összköltsége: 13.350.000 Ft 
Az igényelt támogatás összege : 10.000.000 Ft 
Az önrész összege: 3.350.000 Ft 

4) KMOP-5.2.2/B-2008-0010 azonosító számú, „Kőbánya-Újhegy központiának 
revitalizációja" című pályázati projekt a Budapesti Integrált Városfejlesztési Program -
Budapesti Kerületi Központok Fejlesztése című pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Kőbánya - Újhegy központjának revitalizációja 
Részletesen: sétány burkolatának felújítása, új utcabútorok kihelyezésével; nyílt közösségi tér 
kialakítása szökőkúttal és színpaddal; hagyományos játszótér építés; máltai típusú játszótér 
építés; agóra épület kialakítása; egyéb zöldfelület rendezés; térfigyelő kamerák kihelyezése és 
ehhez központ létrehozása. 

A pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 

A pályázatban szereplő egyes projekt elemek azonban megvalósításra kerülnek 
önkormányzati forrással, pl. térfigyelő rendszer kiépítése, közösségi ház kialakítása, 
önkormányzati ügyfélszolgálati iroda kialakítása. 
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Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A projekt elszámolható összes költsége: 1.705.020.269 Ft 
Amelyből az igényelt támogatás: 1.389.962.298 Ft 
Önerő: 315.057.971 Ft 

5) TÁMOP-5.2.5/08/1/C Gyermekek és fiatalok integrációs programjai, 
kábítószerügyi komponens című pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a pályázati projekt keretén belül a pályázatban együttműködő intézmények, szervezetek 
18 hónap során két tábort, sporteseményeket, szabadidős-, kreatív- és drámapedagógiai 
foglalkozásokat, filmklubot szerveznek gyermekek részére. 
A pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 

A pályázat a következő szervezetek, intézmények együttműködésével valósult volna meg: 
Kőbányai Szabadidő Központ, Nevelési Tanácsadó, Kőbányai Gyermekjóléti Központ, X. 
Kerületi Rendőrkapitányság, Baptista Szeretetszolgálat. 

A projekt összköltsége 20.000.000 Ft 
Önerő: 0 Ft 

6) TÁMOP-3.3.2/08/1-2008-0009 azonosító számú. „Esélyegyenlőségi programok 
végrehajtása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat oktatási 
intézményeiben" című pályázati projekt az Esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásának támogatása a közép-magyarországi Régióban című pálvázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek iskolák közötti és iskolán belüli 
szegregációjának csökkentése a tanulói arányok kiegyenlítése érdekében tervezett 
beavatkozások támogatása révén. Kiemelt cél továbbá, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma gyermekek minél nagyobb arányban részesüljenek az óvodai nevelésből és a 
korai fejlesztést támogató szolgáltatásokból, a gyermekek minél korábban kezdődő, és 
rendszeres óvodáztatása megvalósuljon. 

A pályázatban résztvevő intézmények 

Óvodák: 
Ászok u. 1-3. Napköziotthonos Óvoda 
Halom u. 7/b. Napköziotthonos Óvoda 
Kada u. 27-29. Napköziotthonos Óvoda 
Kőbányai út 38. Napköziotthonos Óvoda 
Maglódi út 8. Napköziotthonos Óvoda 
Salgótarjáni út 47. Gyöngyike Napköziotthonos Óvoda 
Vaspálya u. 8-10. Rece-Fice Napköziotthonos Óvoda 
Altalános iskolák: 
Bem József Általános Iskola 
Kada Mihály Általános Iskola 
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Kápolna Téri Általános Iskola 
Szent László Általános Iskola 
Széchenyi István Általános Iskola 
Középiskola: 
Szent László Gimnázium 

Közreműködő szervezet: Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A pályázat összköltsége: 52.950.000 Ft 
Önerő: 0 Ft 

IV. Budapest Főváros Önkormányzata által benyújtott pályázatokban 
való közreműködés 

1) KMOP-2.1.2-09-2009-0018 „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - X. 
Fehér út - Albertirsai út* c. projekt műszaki ellenőr és lebonyolító feladatainak 
ellátása" 

Pályázó: Budapest Főváros Önkormányzata 

Cél: X. kerület Fehér út - Albertirsai út útvonalon kerékpárút létesítése 

A fejlesztés a X. kerület Fehér út - Albertirsai út útvonalat érinti, az Örs vezér terétől (Árkád 
üzletközpont gépjármű behajtójától) az Albertirsai úti gyalogos vasúti aluljáróig. A térségben 
a vasútvonal és a Vásárváros területelválasztó hatása miatt jelenleg semmilyen biztonságos 
kerékpározási lehetőség nincs az Örs vezér tere és Kőbánya között, így a projekt ezt a hiányt 
pótolja. A fejlesztéssel létrejövő kerékpárforgalmi létesítmény 1529 m hosszúságú épített 
létesítményt takar (önálló kerékpárút, vagy gyalog- és kerékpárút), mely az Örs vezér téri 
városközponttól Kőbánya központja felé teremt kapcsolatot. Az Árkád behajtójától a Fehér út 
keleti oldalán, a villamos mellett 2,6 m szélességben épül ki az önálló (2x1 sáv) kerékpárút, 
amely jelzőlámpával kerül a villamossal párhuzamosan átvezetésre a Gyakorló utcai 
becsatlakozásnál. A kerékpárosok a Fehér út nyugati oldalára a Finommechanika 
csomópontnál kelhetnek át, jelzőlámpás szabályozással. Innen a nyomvonal a járdával 
párhuzamosan halad az Albertirsai útig. A Fehér út nyugati oldalán haladó kerékpárforgalmi 
létesítmény (Finommechanika és Gyógyszergyári u. között) osztott gyalog- és kerékpárútként 
kerül kiépítésre először 4,60 m, majd a Gyógyszergyári u. és az Albertirsai köz között 3,60 m 
hasznos szélességgel. Az Albertirsai közben és az Albertirsai úton önálló kerékpárút létesül, 
2x1 haladó sávval és 2,60 m szélességgel, melyet mindkét oldalon 0,3-0,3 m szélességű padka 
övez. Az Albertirsai úton a vasúti töltés mellett 1,0 m magas támfal is épül. Az aluljáró 
gyalogos igénybevétele Kőbánya városközponttal teremt közvetlen kapcsolatot, valamint ezen 
keresztül érhető el a Kőbánya felső MÁV állomás is. 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 121.257.051.- Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 67.394.360.- Ft 
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Önerő: 53.862.691.-Ft 

A beruházás kezdete: 2010. november 26. 
A beruházás befejezése: 2011. szeptember 27. 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

2) KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú, „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó 
kialakítása" című pályázati projekt „A közösségi közlekedés fejlesztésének 
kiemelt projektjei" tárgyú pályázat keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros Önkormányzata 

Cél: A projekt célja Rákoskeresztúr városközpont és Örs vezér tere (illetve átszállással 
belváros) között jobb szolgáltatási színvonalat nyújtó, gyorsabb, megbízhatóbb, az 
esélyegyenlőséget is lehetővé tevő közösségi közlekedés biztosítása, ami ily módon 
versenyképessé válhat az egyéni közlekedéssel. A projekt nem csak fővárosi szinten, hanem 
régiós és agglomerációs térben is érzékelhető hatással bír, hiszen az elővárosi autóbusz 
vonalak egy része is az autóbusz folyosót használja. A közlekedési folyosóban közúton ma 15 
autóbusz viszonylat és 3 Volánbusz járat közlekedik. Az érintett útvonalon lévő megállókban 
a BKV buszokra több mint 67 ezer utas száll fel naponta a 2 irányban. X. és XVII. kerületet 
érintő beruházás eredményeként az autóbuszjáratok a közúti dugóktól függetlenül, 
zavartalanul közlekedhetnek. Az 5 útszakaszt érintő átalakítással csúcsidőben a jelenlegi 
harmadával fog csökkenni az autóbuszok menetideje. 

A fejlesztés 5 szakaszra bontható: 

I. A Fehér úton a meglévő útpálya szélesítésével mindkét irányban középen 
vezetett önálló autóbuszsáv létesül. 

II. A Jászberényi úton, a Maglódi út és az Éles sarok között, a meglévő 
iparvágányok megszüntetésével, ül. átépítésével a közúttól és a villamos
pályától független új autóbuszpálya épül. 

III. A Jászberényi úton a Tűzálló utcától a Maglódi út felé - az Orion megállótól 
induló meglévő autóbuszsávig - főként a meglévő útpályán a sávok 
átstrukturálásával, három csomópontnál helyi útszélesítésekkel autóbuszsáv 
létesül. 

IV. A Jászberényi úton a Maglódi út felé a felüljárótól egy többlet forgalmi sáv 
épül, valamint a Kozma utcai jelzőlámpás csomópont átépítésre kerül, ahol a 
csomóponttól elválasztott, önálló buszsáv átvezetés létesül. 

V. A Pesti úton a beavatkozás - kisebb útpálya szélesítésekkel és 
forgalomtechnikai változtatásokkal - autóbuszsáv kijelölést jelenti három 
szakaszon építéssel vagy forgalomtechnikai jellegű beavatkozásokkal. 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 1.192.563.363 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 840.757.171 Ft 
Önerő: 351.806.192 Ft 
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A beruházás kezdete: 2009.12.02. 
A beruházás befejezése: 2011.04.30. 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

3) KMOP-5.2.2/B-2008-0014 azonosító számú, „Népliget revitalizáció - indító 
beruházás" című pályázati projekt 

Pályázó: Budapest Főváros Önkormányzata 

Cél: a X. kerületben található Népliget területének revitalizációja, a Nagyvendéglő 
felújításával, zöldfelületi fejlesztéssel. 

A pályázat a bírálati folyamat eredményeképpen nem részesült támogatásban az alábbiakra 
való tekintettel: 
A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális 
követelményeknek, azonban a szakmai értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok 
támogatási igénye kimerítette a rendelkezésre álló támogatási keretet. A projektjavaslat 
támogatására így forráshiány miatt sajnos nem volt lehetőség. 

V. Egyéb fejlesztési programban való részvétel 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata Duisburg városával - mint 
témavezetővel közösen - részt vesz az Európai Unió strukturális támogatások keretében 
meghirdetett URBACT II. program „Regionális irányítás és a leromlással fenyegetett 
városrészek fenntartható integrált fejlesztése" pályázaton. 

Az URBACT II. program elsődleges törekvése a lisszaboni és göteborgi célok 
megvalósulásának elősegítése, amelyre tekintettel a programban két fő prioritási tengely, és 
hét téma került meghatározásra: 

I. prioritási tengely: Városok a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás bővítésének 
fő motorjai 
1. téma: vállalkozások támogatása 
2. téma: innováció és tudás-gazdaság erősítése 
3. téma: foglalkoztatás és az emberi erőforrás fejlesztésének támogatása 

II. prioritási tengely: Vonzó és kohéziót erősítő városok 
1. téma: leromlott és leromlással fenyegetett városrészek integrált fejlesztése 
2. téma: szociális integráció 
3. téma: környezetvédelem 
4. téma: kormányzás és várostervezés. 

Az Önkormányzat a pályázatba bevonni kívánt területként a Pongrác út - Salgótarjáni út 
mentén fekvő „Pongrác lakótelep"-et jelölte ki. (a terület pontos lehatárolása a következő: 
Nagy Pongrác telep: Gép utca - Pongrác út - Pongrác köz - Kőbányai út; Kis Pongrác telep: 
Gyöngyike utca - Csilla utca - Pongrác út - Salgótarjáni út). 
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VI. Fejlesztési dokumentumok elkészítésében való részvétel 

1) Kőbánya Budapest X. Kerület Városfejlesztési Koncepciója (koncepciót elfogadó 
képviselő-testületi döntés száma: 1271/2007. (XI. 15.)) 

2) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) és átdolgozása (IVS-t elfogadó képviselő
testületi döntés száma: 689/2008. (V.15.), IVS módosítást elfogadó képviselő-testületi 
döntés száma: 819/2010. (111.25.) ) 

3) Az Újhegyi akcióterület előzetes akcióterületi terve (EAT) (előzetes akcióterületi tervet 
elfogadó képviselő-testületi döntés száma: 690/2008. (V.15.)) 

4) Kőbánya „Kis Pongrác" lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitáció - Előzetes 
Akcióterületi Terv (előzetes akcióterületi tervet elfogadó képviselő-testületi döntés száma: 
820/2010. (111.25.) ) - az előzetes akcióterületi terv szakmai irányítását a Főépítészi 
Osztály végezte 

A dokumentumok letölthetők a www.kobanya.hu/Onkormanyzat/Koncepciok internetes 
oldalról. 

VII. Fejlesztésekkel kapcsolatos rendezvények szervezése 

1. 2007. évben Reevolutio Konferencia 
2. 2007. évben Kőbánya Budapest X. Kerület Városfejlesztési Koncepciója kapcsán 7 db 

lakossági fórum 
3. 2008. évben Cannes-i MIPIN nemzetközi ingatlanfejlesztési projektbemutatási 

szakkiállítás előkészítésében való közreműködés 

VIII. Egyéb tevékenységek: 

1. Pályázatokkal kapcsolatos 8/2008. számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás 
szakmai tartalmának összeállítása 

2. Pályázatíró cégek közbeszerzési eljárásának lebonyolításában való közreműködés 
3. Balatonleilei Ifjúsági Tábor tulajdonjogának rendezése, valamint az erdei iskolává 

történő előminősítés megszerzése 
4. Harmat Általános Iskola tulaj donj ogának rendezése 
5. X. kerület Gergely utca - Sibrik M. út kereszteződésében lévő bódék megszüntetése 
6. A Polgármesteri Kabinet pályázati tevékenységének kezdte előtt a HEFOP-3.1.4 

„Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Dél-pesti régióban" című nyertes pályázat 
elszámolásának korrekciója 
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veszi a 

est Főváros A . Kermei auuau^m v,..* ,,_.. 
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Budapest, 2010. június 2. 

Dr. Rónyecz Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 
2007-2010. év 

I. Nyertes pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve Pályázat száma és 
címe Pályázat célja Közreműköd 

ő szervezet 
Projekt összes 

költsége Támogatás Önerő Pályázat 
állapota 

1. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KMOP-2.1.2-2007-0030 
„Két keréken 

Kőbányán" című 
pályázati projekt a 

Kerékpárutak 
fejlesztése című 

pályázat keretében 

Sibrik Miklós úti 
kerékpárút 

megvalósítása 
Pro Régió Kft. 83.048.220 Ft 66.438.576 Ft 16.609.644 Ft 

megvalósult, 
pénzügyi 

elszámolás 
megtörtént 

2. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KMOP-3.3.4/B-2009-
0002 „Kerékpározz 
Kőbányán!" című 
pályázati projekt a 

Fenntartható életmód 
és fogyasztás című 

pályázat keretén belül 

68 helyszínen 342 db 
kerékpártároló 
kihelyezése. A 

pályázatban résztvevő 
20 oktatási 

intézményben 
kerékpáros elméleti 

és gyakorlati oktatási 
program valósul meg. 

A gyakorlati 
oktatáshoz mobil 

kreszpark és 
kerékpárok 

beszerzése történik 
meg. 

Pro Régió Kft. 44.972.380 Ft 42.723.761 Ft 2.248.619 Ft 
a pályázat 

megvalósítása 
folyamatban van 
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1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve Pályázat száma és 
címe Pályázat célja 

i 2007-20" 
Közreműköd 
ő szervezet 

ö^év 
Projekt összes 

költsége 
Támogatás Önerő Pályázat 

állapota 

3. 
Budapest Főváros 

X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

ÁROP-3.A.1/B-2008-
0011 „Polgármesteri 

Hivatal 
hatékonyságának 

javítása Kőbányán" 
című pályázati projekt a 
Polgármesteri Hivatalok 
szervezetfejlesztése a 
Közép-Magyarországi 

Régióban című 
pályázat keretében 

Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának 
javítása, eljárás 
racionalizálás, 

szervezetfejlesztésre 
irányuló 

szoftverbeszerzés, 
oktatás, képzés. 

VÁTI Kft. 54.624.000 Ft 49.161.600 Ft 5.462.400 Ft 
a pályázat 

megvalósítása 
folyamatban van 

4. 
Budapest Főváros 

X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KEOP-5.1.0-2008-0068 
"Budapest X. 

kerületében a Fekete 
István és a Szervátiusz 
Jenő Általános Iskolák 
energetikai mutatóinak 

javítása" című pályázati 
projekt az Energetikai 
hatékonyság fokozása 
című pályázat keretén 

belül 

Fekete István 
Általános Iskola 

nyílászáróinak cseréje 
és hőszigetelése, 

valamint a 
Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola 

nyílászáróinak cseréje 

Energia 
Központ 

Nonprofit Kft. 
167.990.662 Ft 83.995.331 Ft 83.995.331 Ft 

a pályázat 
megvalósítása 

folyamatban van 
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1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve Pályázat száma és 
címe Pályázat célja 

| 2007-20' 
Közreműköd 
ő szervezet 

&-é* 1 
Projekt összes 

költsége 
Támogatás Önerő Pályázat 

állapota 

5. 
Budapest Főváros 

X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

TÁMOP-3.1.4-08/1-
2009-0007 

„Kompetencia alapú 
nevelés és oktatás 

bevezetése Budapest 
Főváros X. kerület 

Kőbánya nevelési és 
oktatási 

intézményeiben" című 
pályázati projekt a 
Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlő 
hozzáférés - Innovatív 
intézményekben című 

pályázat keretében 

a hátrányos helyzetű 
gyerekek és a sajátos 

nevelési igényű 
tanulók 

esélyegyenlőségének 
javítása, „Hatékony 

együttnevelés az 
iskolában" című 

képzéssel, illetve a 
„Sajátos nevelési 

igényű (SNI) 
gyermekek 

együttnevelésére 
felkészítő" képzéssel, 

és a kötelezően 
tervezendő 
tanácsadói 

szolgáltatásokkal 

Oktatási és 
Kulturális 

Minisztérium 
Támogatáskez 

elő 
Igazgatósága 

57.013.775 Ft 57.013.775 Ft 0 
a pályázat 

megvalósítása 
folyamatban van 

6. 
Budapest Főváros 

X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

Országos 
Labdarúgópálya 

Létesítési Program 
(ÖLLÉ) keretében 

megvalósuló kisméretű 
műfüves futsal 
labdarúgópálya 

építésének támogatása 
című pályázat 

Széchenyi István 
Általános Iskola 

területén műfüves 
futsal pálya létesítése 

Önkormányzati 
Minisztérium 

Sport 
Szakállamtitkár 

sága 

20.436.998 Ft 2.000.000 Ft 18.436.998 Ft 

megvalósult, 
pénzügyi 

elszámolás 
megtörtént 
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1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve 
Pályázat száma és 

címe 
Pályázat célja 

| 2007-20" 
Közreműköd 
ő szervezet 

örév 
Projekt összes 

költsége 
Támogatás Önerő 

Pályázat 
állapota 

7. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

„Kőbányai 
sportlétesítmények 

felújítása" című 
pályázati projekt a 
15/2009. (111.17.), a 

helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévő 
sportlétesítmények 

felújításának 
támogatásáról című 

rendelet alapján 
megjelent pályázat 

keretén belül 

Keresztúry Dezső 
Általános Iskola 

tornatermi 
sportburkolatának 

felújítása 

Önkormányzati 
Minisztérium 

Sport 
Szakállamtitkár 

sága 

11.400.000 Ft 9.000.000 Ft 2.400.000 Ft 

megvalósult, záró 
pénzügyi 

elszámolás 
folyamatban 

8. 

Nevelési 
Tanácsadó és 

Pedagógiai 
Szolgáltató 

Központ 

TÁMOP-3.4.4/B-
08/2/KMR-2009-0005 

„Együttműködés a 
kőbányai 

tehetségekért" című 
pályázati projekt az 

„Országos 
Tehetségsegítő Hálózat 

kialakítása - Magyar 
Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő 

Program" pályázat 
keretében 

Komplex, több 
tehetségterületet 

felölelő, 
pedagógusokat 

fejlesztő, szűréseket 
végző, diákokat 
motiváló projekt 

létrehozása. 
Tehetségpont és 

tehetségsegítő tanács 
megalakítása. 

Oktatási és 
Kulturális 

Minisztérium 
Támogatáskez 

elő 
Igazgatósága 

10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 0 
a pályázat 

megvalósítása 
folyamatban van 

4 



1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve Pályázat száma és 
címe Pályázat célja 

| 2007-20" 
Közreműköd 
ő szervezet 

©r-év 
Projekt összes 

költsége Támogatás Önerő Pályázat 
állapota 

9. Hárslevelű Óvoda 

TÁMOP-3.4.3-08/1-
2009-0014"kőbányai 
tehetségek „köbükik" 
című pályázati projekt 

az Iskolai 
tehetséggondozás című 

pályázat keretében 

A pályázatban részt 
vevő három óvodában 

a népi technikák 
megismerésére, 

megszerettetésére 
törekedve egy 

gondolkodást, logikai 
képességet fejlesztő 

program kerül 
megvalósításra. 

Oktatási és 
Kulturális 

Minisztérium 
Támogatáskez 

elő 
Igazgatósága 

12.796.263 Ft 12.796.263 Ft 0 
a pályázat 

megvalósítása 
folyamatban van 

10. 

Szivárvány 
Szociális 

Gondoskodást 
Nyújtó Kft. 

KMOP-4.4.1/B-2008-
0027 "Békés időskor 

Kőbányán" 

A program 
megvalósulásával 50 

férőhely kerül 
kialakításra az idősek 
otthonában, valamint 
időskorú személyek 
folyamatos ellátása 

valósul meg az 
európai normáknak 

megfelelő 
minőségben, kulturált, 

akadálymentes 
környezetben 

Pro Régió Kft. 60.033.000 Ft 54.029.700 Ft 6.003.300 Ft 
a pályázat 

megvalósítása 
folyamatban van 

11. 

Szivárvány 
Szociális 

Gondoskodást 
Nyújtó Kft. 

KMOP-4.5.3-09-2009-
0058 "Akadálymentes 

időskor Kőbányán" 

Keresztury Idősek 
Klubjának 

akadálymentesítése 
Pro Régió Kft. 6.660.000 Ft 5.994.000 Ft 666.000 Ft 

a pályázat 
megvalósítása 

folyamatban van 

Nyertes pályázatok összesen: 528.975.298 Ft 393.153.006 Ft 135.822.292 Ft 

5 



1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve Pályázat száma és 
címe Pályázat célja 

| 2007-20' 
Közreműköd 
ő szervezet 

ÖT^V 1 
Projekt összes 

költsége Támogatás Önerő Pályázat 
állapota 

II. Elbírálás alatt álló pályázatok 

12. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KMOP-4.5.2-09-2009-
0016 „Kőbánya 
Önkormányzata 

bölcsődei fejlesztése" 
című pályázati projekt a 
bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények 
infrastrukturális 

fejlesztés és kapacitás 
bővítés című pályázat 

keretében 

X. kerület Mádi utca 
86-92. szám alatt lévő 

önkormányzati 
tulajdonú épületben 

40 fős bölcsőde 
létesítése épület 

felújítással, 
bővítéssel. 

VÁTI Kft. 248.057.210 Ft 80.000.000 Ft 168.057.210 Ft 
a pályázat 
elbírálása 

folyamatban van 

6 



1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 
2007-20' 

Közreműköd 
ő szervezet 

Qrév-

Sorsz. Pályázó neve 
Pályázat száma és 

címe 
Pályázat célja Projekt összes 

költsége Támogatás Önerő 
Pályázat 
állapota 

13. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 
Kőbányai 

Gyermek és 
Ifjúsági Szabadidő 

Központ 

TÁMOP-3.2.3-
09/2/KMR-2010-0009 
„A hagyományápolás, 

értékmegőrzés és 
értékteremtés útján a 
fiatal nemzedékkel" 

című pályázati projekt 
az „Építő Közösségek -

közművelődési 
intézmények az 
élethosszig tartó 

tanulásért" pályázat 
keretében 

A fejlesztés célja a 
közoktatási rendszer 
hatékonyságának a 

közművelődés 
eszközeivel történő 

javítása, ennek 
keretében a gyermek-
és ifjúsági korosztály 
bevonása a formális 
oktatást támogató és 
kiegészítő új tanulási 

formákba, nem 
formális, informális 

tanulási programokba, 
szolgáltatásokba. A 
hátrányos helyzetű 

csoportok 
bekapcsolása az 

egész életen át tartó 
tanulási folyamatba. 

Oktatási és 
Kulturális 

Minisztérium 
Támogatáskez 

elő 
Igazgatósága 

49.513.074 Ft 49.513.074 Ft 
a pályázat 
elbírálása 

folyamatban van 
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1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 
2007-20' 

Közreműköd 
ő szervezet 

0. év 

Sorsz. Pályázó neve 
Pályázat száma és 

címe 
Pályázat célja 

Projekt összes 
költsége Támogatás Önerő 

Pályázat 
állapota 

14. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KEOP-3.3.0/09-2010-
0007 „a Kőbányai 

Gyermek és Ifjúsági 
Szabadidő Központ 
balatonlellei erdei 

iskolájának fejlesztése" 
című pályázati projekt 
az erdei iskola hálózat 

infrastrukturális 
fejlesztése pályázat 

keretében 

A Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
tulajdonában lévő 

balatonlellei ifjúsági 
táborban működő 

erdei iskola 
szolgáltatási 

színvonalának 
emelése az erdei 
iskolában oktató 

szakemberek 
képzésével, tananyag 

és eszköztár 
fejlesztésekkel, 

valamint az intézmény 
egyenlő esélyű 

hozzáférhetőségének 
biztosításával 

(akadálymentesítés). 

Környezetvédel 
mi és Vízügyi 
Minisztérium 
Fejlesztési 

Igazgatósága 

82.490.696 Ft 74.241.626 Ft 8.249.070 Ft 
a pályázat 
elbírálása 

folyamatban van 



1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve Pályázat száma és 
címe Pályázat célja 

2007-20' 
Közreműköd 
ő szervezet 

&-év 1 
Projekt összes 

költsége 
Támogatás Önerő Pályázat 

állapota 

15. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

Pataky 
Művelődési 

Központ 

TÁMOP-3.2.11/10-
1/KMR-2010-0066 a 

„Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, 

tanórán kívüli és 
szabadidős 

tevékenységeinek 
támogatása" című 
pályázat - címe: 

Kreativitás és 
kompetenciafejlesztés 

Kőbányán 

A projekt során 
bővítésre kerül a 

Pataky Művelődési 
Központ 

gyermekeknek szóló 
szakköri kínálata: 4 

különböző 
drámapedagógiai 

műhely, 
tehetséggondozás, 
meseíró és rajz havi 

szakkör, irodalmi 
műhely, 3 féle 

múzeumpedagógiai 
program 

(óvodásoknak és 
hátrányos helyzetű 

általános 
iskolásoknak), 

színjátszó, 2 énekkari 
és hagyományőrző 

témanapok, 
olvasóhét. 

Oktatási és 
Kulturális 

Minisztérium 
Támogatáskez 

elő 
Igazgatósága 

38.679.999 Ft 38.679.999 Ft 0 
a pályázat 
elbírálása 

folyamatban van 

16. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KMOP-2009-5.1.1/A 
Hagyományos építésű 

városi területe 
rehabilitációja pályázat 

Budapest X. 
kerületben 

elhelyezkedő „Kis 
Pongrác lakótelep" 
(Salgótarjáni út -

Pongrácz út - Csilla 
utca - Gyöngyike utca 
által határolt terület) 

rehabilitációja 

Pro Régió Kft. 1.179.724.900 Ft 930.328.435 Ft 178.407.090 Ft 
a pályázat 
elbírálása 

folyamatban van 

9 



1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve Pályázat száma és 
címe 

Pályázat célja 

| 2007-20" 
Közreműköd 
ő szervezet 

Gr-év 
Projekt összes 

költsége 
Támogatás Önerő 

Pályázat 
állapota 

17. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KEOP-2009-5.3.07A 
épületenergetikai 

korszerűsítések és 
közvilágítás 

korszerűsítése pályázat 

Harmat Általános 
Iskola hőszigetelése 

és nyílászáróinak 
cseréje 

Energia 
Központ 

Nonprofit Kft. 
235.545.373 Ft 184.720.875 Ft 50.824.497 Ft 

a pályázat 
elbírálása 

folyamatban van 

18. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KEOP-2009-5.3.0/A 
épületenergetikai 

korszerűsítések és 
közvilágítás 

korszerűsítése pályázat 

Budapest X. kerület 
Gépmadár utca 15. 

szám alatti, valamint a 
Budapest X. kerület 

Zsivaj utca 1-3. szám 
alatti 

épületkomplexumok 
(óvodák és 
bölcsődék) 

hőszigetelése és 
nyílászáró cseréje 

Energia 
Központ 

Nonprofit Kft. 
278.323.958 Ft 210.909.578 Ft 67.414.379 Ft 

a pályázat 
elbírálása 

folyamatban van 

10 



1. számú melléklet 
Polgármesteri Kabinet 

által előkészített, nyertes és elbírálás alatt álló pályázatok 

Sorsz. Pályázó neve Pályázat száma és 
címe Pályázat célja 

i 2007-20" 
Közreműköd 
ő szervezet 

r9^év 1 
Projekt összes 

költsége 
Támogatás Önerő Pályázat 

állapota 

19. 

Budapest Főváros 
X. kerület 
Kőbányai 

Önkormányzat 

KEOP-2009-5.3.0/A 
épületenergetikai 

korszerűsítések és 
közvilágítás 

korszerűsítése pályázat 

Budapest X. kerület 
Sibrik Miklós út 66. 

szám alatt kialakításra 
kerülő 

intézménykomplexum 
hőszigetelése és 

nyílászáró cseréje. A 
kialakításra kerülő 

intézménykomplexum 
ban a Nevelési 
Tanácsadó, a 

Pedagógiai 
Szolgáltató Központ, 
a Családsegítő és a 

Gyermekjóléti 
Szolgálat kerül 

együttes elhelyezésre 

Energia 
Központ 

Nonprofit Kft. 
157.940.730 Ft 119.512.676 Ft 38.428.054 Ft 

a pályázat 
elbírálása 

folyamatban van 

20. 

Szivárvány 
Szociális 

Gondoskodást 
Nyújtó Kft. 

KEOP-5.3.0/A/09-2010-
0095 "Hárslevelű utca 

idős klub 
épületenergetikai 

fejlesztése" 

A Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit 

Kft. Időskorúak 
gondozó házának 
épület energetikai 
fejlesztése (külső 

hőszigetelés, 
fűtéskorszerűsítés) 

Energia 
Központ 

Nonprofit Kft. 
11.417.223 Ft 7.102.586 Ft 4.314.637 Ft 

Elbírálás alatt álló pályázatok összesen: 2.281.693.163 Ft 1.695.008.849 Ft 515.694.937 Ft 

Mindösszesen: 2.810.668.461 Ft 2.088.161.855 Ft 651.517.229 Ft 

11 



2. számú fényképes melléklet nyertes pályázatokról 

1) KMOP-2.1.2-2007-0030 azonosító számú. „Két keréken Kőbányán" című 
pályázati projekt a Kerékpárutak fejlesztése című pálvázat keretében 

1 

2) KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú. „Kerékpározz Kőbányán!" című 
pályázati projekt a Fenntartható életmód és fogyasztás című pálvázat keretén 
belül 

2 



S Í - •"•■V-

3 

3) AROP-3.A.1/B-2008-0011 azonosító számú. „Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának javítása Kőbányán" című pályázati projekt a Polgármesteri 
Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban című pálvázat 
keretében 

4 



w^?$ 

4) KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú. .."Budapest X. kerületében a Fekete 
István és a Szerv átiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása" 
című pályázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása címfi pálvázat 
keretén belül 

5 

Őör-. 

t-

A- . ;■ - i ■ - £ . *■■■*■" ^ 

5) TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú. „Kompetencia alapú nevelés és 
oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási 
intézményeiben" című pályázati projekt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés - Innovatív intézményekben címfi pálvázat keretében 



6) Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (ÖLLÉ) keretében megvalósuló 
kisméretű műfüves futsal labdarúgópálya építésének támogatása című pálvázat 

7 

7) „Kőbányai sportlétesítmények felúiitása" címfi pályázati projekt a 15/2009. 
(111.17.). a helvi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények 
felújításának támogatásáról címfi rendelet alapján megjelent pálvázat keretén 
belül 

m^' 
í. SÜAÜL-" 



8) KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú, ..Rákoskeresztúri autóbusz folyosó 
kialakítása" címfi pályázati projekt „A közösségi közlekedés fejlesztésének 
kiemelt projektjei" tárgyú pálvázat keretén belül 

-~:;:-~^,^jjg3E3aD3BB "'"-■-' " 

" ' ' ■ \ \ 

^^^ptjl^^M^li 

_ tgsasi 

^ - - ■ » 
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Verbai Lajos p o l g á r m e s t e r ú r részére 

Budapest X. Kerü le t Kőbánya i 
Önkormányza t 

Budapest 
Szent László tér 29. 

1102 

Iktatószám: K-2010-KIKOP-2.1.2-
-0020445/163 

Budapest, 2010. április 15. 
Tárgy: Záró elszámolási csoma 
elfogadása 

omaq 

Tisztelt Kedvezményezett! 

Értesítjük, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program 
támogatási rendszerében KMOP-2 .1 .2 -2007-0030 azonosítószámmal nyilvántartott 
projektjéhez kapcsolódó Záró elszámolási csomag elfogadásra került. 
A projektet mind szakmailag mind pénzügyileg befejezettnek tekintjük. 

A benyújtott záró elszámolási csomag (záró projekt-előrehaladási jelentés és záró kifizetési 
igénylés) vizsgálatát a pályázati kiírás, a támogatási szerződés, valamint az adótörvények és a 
számviteli törvény előírásainak figyelembe vételével elvégeztük. Ez alapján a kifizetési kérelmében 
igényelt összegből 68 0 7 2 4 6 6 Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével 54 457 972 Ft 
támogatás összegének átutalásáról intézkedtünk a kifizetési kérelem 3. táblázatában 
szereplő bankszámlá(k)ra. 

A záró projekt-előrehaladási jelentést elfogadtuk. Kérjük, hogy a továbbiakban projektje 
fenntartásáról benyújtandó Projekt Fenntartási Jelentéseket a Támogatási Szerződésben 
meghatározott időközönként és módon szíveskedjen benyújtani. 

Együttműködését köszönjük! 

Tisztelettel: 
p'Kü Kh-

'O 

KUOAIM.ST I ÖV Á K O S X. K I - . K O 1,1,1 
K Ö K A N Y A I Ö N K O R M Á N Y Z A T 

P o l g á r m c s l c r i ! I i va lü l . ' i 

í.y.... 
iuszár Richárd . 

KSz operatív v e z e t g ^ 

Iktató U&g$£\uáA 
2010 MÁJ G 3, 

UU 
Elöszám: Előadó: 

melléklet j 

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
1146 Budapest, Hermina út 17. Tel.: 1/471-8959 Fax: 1/471-8975 

Internet: www.kozpontiregio.hu 
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I EMIR ÚMFT alrendszer adatkezelési nyilvántartási a z o n | ^ ] 5 ^ | ^ Q § ) | ' . 

Ili1 
VATI ÚMFT inbvonal: 06 40 638 Ó38 | * " ' " 

nfu@nfu.aov.hu • wy/w.níu.hu j 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ünKormányzat 

K O M N V A I ÖNKOKMANV^AT 
P o I g ú r m g K l c r i U i v y l a i a 

Budapest 
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Iktatószám: K-2010-KMOP-4.5.2-09.-
0010393/146 
Budapest, 2 0 1 0 . március 24. 
Tárgy: Elutasító levél 

Elöszám: - , - r _— db Előadó: 

Tisztelt Verbai Lajos Polgármester Úr! 

Tájékoztatom, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kőbánya Önkormányzata bölcsődei 
fejlesztése" című, KMOP-4,5.2-09-2009-0016 jelű pályázatának elbírálása megtörtént. 

Értesítem, hogy pályázata a bírálati folyamat eredményeképp nem részesült 
támogatásban, az alábbiakra való tekintettel: 

A Bíráló Bizottság a projektjavaslatot elutasításra javasolta. Az elutasítás indoklása: 
A projekt építési költségei túllépik a fajlagos költségek felső határát, a költségcsökkentés 
esetén a projekt költségének 25%-nál nagyobb mértékű csökkentését lenne szükséges 
végrehajtani, ami a 16/2006. (XI I . 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. § (10) 
bekezdése értelmében nem megengedett, a projekt elutasítására kell javaslatot tenni. 

A bíráló bizottsági ülés emlékeztetőjének az Ön pályázatára vonatkozó részét módjában 
áll megtekinteni. Ezzel kapcsolatban további felvilágosítás és információ kizárólag az 
alábbi elérhetőségeken kérhető: 

Telefon: 06-1-224-3282 
Kapcsolattartó: Ambrus Olívia 
Email: oambrus@vati.hu 
Ügyfélszolgálati idő: H-CS: 13:00-16:00 

Tájékoztatom, hogy a döntéssel kapcsolatban jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás 
szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén jelen levelem kézhezvételétől 
számított 5 munkanapon belül a 255/2006. (XII . 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése 
alapján panasszal élhet. Panaszát az alábbi címre küldje: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

Felhívom szíves f igyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi 
pályázati lehetőségről tájékozódhat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 
fwww.nfu.hu). 

VÁ TI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Közép-magyarországi Területi Iroda 

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Telelőn: (1) 224 3140 Fax: (1) 224 3128 
Internet: www.vati.hu 

f& 
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http://fwww.nfu.hu
http://www.vati.hu
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Köszönjük a Közép-Magyarországi Operatív Program pályázata iránt tanúsított 
érdeklődését. 

Tisztelettel: 

Varga Katalin 
Irodavezető 

VÁTI IHpnprofit Kft. 
Közép-magyarországi Területi Iroda 

VÁ TI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Közép-magyarországi Területi Iroda 

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Telelőn: (!) 224 3140 Fax: (!) 224 3128 
Internet: www.vati.hu 
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály 
Budapest Iktatószám: K-2010-KMOP-4.5.2-09.-
Wesselényi u. 20-22. 0010393/146 
1 0 7 7 Tárgy: Panasz előterjesztése a KMOP-4.5.2-

09-2009-0016 jelű projektjavaslat 
elutasítása ellen 

Tisztelt Ügynökség! 

Alulírott Verbai Lajos polgármester, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(1102 Budapest, Szent László tér 29.) mint projektgazda (a továbbiakban: Projektgazda) 
képviseletében a Projektgazda által benyújtott KMOP-4.5.2-09-2009-0016 jelű 
projektjavaslatot (a továbbiakban: Projektjavaslat) elutasító határozattal kapcsolatosan a 
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető 
szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján jogszabálysértés miatt - az előírt határidőn belül - az 
alábbi 

p a n a s z t 

terjesztem elő. Tájékoztatom a T. Ügynökséget, hogy a Projektgazda a jelen panasszal érintett 
határozatot 2010. március 29. napján vette kézhez. 

Álláspontomat az alábbiakban kívánom kifejteni. j I U 'KVÍ«ANYAI^NKOR ÍUUNVZATK T 

! P o l g á r m e s t e r i I li vatulu 

iktatószám:. 

2010 ÁPR 13. 

J 

| Eiőszám: db Előadó: 

éfö^433^ua433-82Ö1 Fax: 433^8205 1102 Budapest, Szent László tér 29. Levélcím: 1475 Budapest, Pf.:35. Tel 
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ELŐZMÉNYEK 

A Projektgazda a Közép-magyarországi Operatív Program keretében a KMOP-2009-4.5.2 
kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése" megnevezésű pályázati felhívásra 2009. december 1. napján „Kőbánya 
Önkormányzata bölcsődei fejlesztése" címmel Projektjavaslatot nyújtott be. A VATI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.) mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: 
Közreműködő Szervezet) a 2010. március 24. napján kelt K-2010-KMOP-4.5.2-09.-
0010393/146 iktatószámú határozatával tájékoztatta a Projektgazdát, hogy a Projektjavaslatot 
a Bíráló Bizottság elutasította az alábbi ok miatt: 

„A projekt építési költségei túllépik a fajlagos költségek felső határát, a költségcsökkentés 
esetén a projekt költségének 25%-nál nagyobb mértékű csökkentését lenne szükséges 
végrehajtani, ami a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. § (10) bekezdése 
értelmében nem megengedett, a projekt elutasítására kell javaslatot tenni. " 

INDOKOLÁS 

Megítélésem szerint a Közreműködő Szervezet Projektjavaslatunkat elutasító döntése a 2007-
2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 
szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. § (10) bekezdésében, a 10. § 
(1) bekezdésében, valamint a 2/A. § (l)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekkel is 
ellentétes. 

A Pályázati felhívás és útmutató C.2.3 A projekt költségvetésének belső korlátai c. 
fejezete az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„Az infrastrukturális beruházásokra eső költségek tervezése az alábbi fajlagos 
költségkorlátok irányadóak: 

o Építés, bővítés esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a bruttó 
230.000Ft/bruttó m2-t. 
o Felújítás esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a bruttó 
140.000 Ft/bruttó m2-t. 

1102 Budapest, Szent László tér 29. Levélcím: 1475 Budapest, Pf.:35. Telefon: 433-8200, 433-8201 Fax: 433-8205 
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o Külső tér fejlesztése esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a 
bruttó 10.000 Ft/bruttó m2-t, illetve a KMOF'-2009-4.5.1 és a KMOP-2009-4.5.2 
kiírás esetében bruttó 12.000 Ft/bruttó m2-t. A külső tér fejlesztésére fordítható összeg 
nem tartalmazza a játszótérre, játszóeszközökre fordított költségeket, még abban az 
esetben sem, ha azok beépítésre kerülnek. 

A fajlagos költségek számításához az építés költségkategóriára tervezett költségek 
összegéhez kell a m2-t viszonyítani. A fajlagos költségek számításánál a bruttó m2-t 
szükséges figyelembe venni. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a korlátok túllépése az elszámolható költségek 
csökkentését vonja maga után, a támogatás intenzitás megtartása mellett. " 

A fent idézett rendelkezés egyértelműen meghatározza a fajlagos költségvetési határokat 
és megállapítja, hogy a korlátok túllépése az elszámolható költségek csökkentését vonja 
maga után, a támogatás intenzitás megtartása mellett. 

A Projektjavaslat költségvetéséből megállapítható, hogy a Projektgazda az építés, bővítés 
bruttó 230.000 Ft/bruttó m2 költségkorlátja helyett bruttó 310.205,19 Ft/bruttó m2 
fajlagos költségkorláttal számolt az építési munkák 208 m2 területén. A pályázat építési, 
bővítési költségei 64.522.680 Ft összegben lettek meghatározva. A költségkorlátot 
betartva az érintett 208 m2 területen 47.840.000 Ft lenne elszámolható. A költségvetésben 
megállapított és az elszámolható költségek különbsége építés, bővítés esetén 
16.682.680 Ft, ekkora összegű költségcsökkentés indokolt a Pályázati felhívás és útmutató 
rendelkezései alapján az építés, bővítés költségei tekintetében. 

A felújításnál bruttó 140.000 Ft/bruttó m2 a költségkorlát, a Projektjavaslat költségvetése 
bruttó 221.524,05 Ft/bruttó m2 költséggel számol az érintett 515 m2 területen. Felújításra 
114.084.886 Ft költség van a költségvetésben betervezve. A költségkorlátot betartva 
515 m2 területen 72.100.000 Ft lenne elszámolható. A költségvetésben megállapított és az 
elszámolható költségek különbsége felújításnál 41.984.886 Ft, ekkora összegű 
költségcsökkentés indokolt a Pályázati felhívás és útmutató rendelkezései alapján a 
felújításra betervezett költségek tekintetében. 

A külső tér fejlesztése esetében a Projektgazda nem lépte át a megállapított 
költségkorlátot, így a külső tér fejlesztésére fordítandó költségvetésből levonás nem 
indokolt. 
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Az építés, bővítés és a felújítás nem elszámolható költségei összesen: 
16.682.680 Ft + 41.984.886 Ft = 58.667.566 Ft. 

A Projektjavaslat teljes elszámolható költsége 248.057.210 Ft. Amennyiben a 
248.057.210 Ft összköltségből levonásra kerül a költségkorlátok túllépése miatt nem 
elszámolható mindösszesen 58.667.566 Ft, egyértelműen megállapítható, hogy a 
levonásra kerülő összeg a Projektjavaslat összköltségének a 23,65%-a (58.667.566 / 
248.057.210 = 23,65), tehát a csökkentés mértéke nem haladja meg az elutasítás 
indokaként említett 25%-ot. 

A 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. § (10) bekezdése szerint: „A 
projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel, illetve csökkentett támogatási 
összeggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett 
elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem 
szükséges a projekt céljának teljesítéséhez, illetve aránytalanul magas. A csökkentés 
mértéke nem haladhatja meg a tervezett összköltség 25%-át. Ha ennél nagyobb mértékű 
csökkentés szükséges, a projektjavaslat elutasítására kell javaslatot tenni. " 

Fentiekből világosan kitűnik, hogy a fajlagos költséghatárok túllépésének mértéke nem éri 
el a Projektjavaslat elszámolható költségének 25%-át (62.014.302,5 Ft-ot), így a 
Közreműködő Szervezet elutasító határozatában súlyosan jogsértő módon hivatkozott a 
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. § (10) bekezdésére, mivel az abban 
foglalt elutasítást eredményező feltétel nem áll fenn, ezzel a Közreműködő Szervezet 
megsértette a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. § (10) bekezdésében 
foglaltakat. 

A Közreműködő Szervezet elutasító határozatával megsértette a 16/2006. (XII. 28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet 10. § (1) bekezdését is, mely szerint: 

„A döntésről a közreműködő szervezet a döntés meghozatalától számított 8 munkanapon 
belül írásban tájékoztatja a projektgazdát. Csökkentett elszámolható összköltség, 
csökkentett támogatás vagy elutasítás esetén a közreműködő szervezet részletes indokolást 
ad, elutasítás esetén a panasz benyújtásának lehetőségéről és módjáról tájékoztatja a 
projektgazdát. Feltételes támogatás esetén a közreműködő szervezet meghatározza a 7. § 
(8) bekezdés d) pontja szerinti feltételeket. " 

A Projektjavaslatot elutasító határozat csak az elutasítás tényét, annak rövid, a valóságnak 
és a jogszabályoknak nem megfelelő tartalmú indokolását, valamint a már többször idézett 

1102 Budapest, Szent László tér 29. Levélcím: 1475 Budapest, Pf.:35. Telefon: 433-8200, 433-8201 Fax: 433-8205 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. § (10) bekezdésére történő 
hivatkozást tartalmazza, ami határozott álláspontom szerint semmi esetre sem tekinthető 
részletes indokolásnak. A részletes indokolás ugyanis egyértelműen és tételesen felsorolva 
tájékoztatja a Projektgazdát a Projektjavaslat elutasításának indokairól, jelen esetben a 
nem elszámolható, és emiatt a Projektjavaslat költségvetéséből levonásra kerülő 
költségekről. A részletes indokolás elmaradása esetén a Projektgazda számára nem derül 
ki egyértelműen a Projektjavaslat elutasításának indoka. A Közreműködő Szervezet az 
elutasító határozatában elmulasztott részletes indokolást adni, ezzel megsértette a 
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. § (10) bekezdésének rendelkezését. 

A fentieken túlmenően megítélésem szerint a Közreműködő Szervezet a 16/2006. 
(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 2/A. § (l)-(4) bekezdéseiben foglalt alapelvi 
szintű rendelkezéseket is megsértette, ugyanis a hivatkozott jogszabályi rendelkezések 
értelmében: 

„ 2/A. § (1) Az NFÜ és a közreműködő szervezet az eljárása során köteles megtartani és 
másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban 
előírt célok megvalósítása érdekében, jogkörét a jogalkotó által meghatározott 
szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel 
gyakorolja. 
(2) Az NFÜ és a közreműködő szervezet a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, 
hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és a projektgazdával való 
együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 
(3) Az NFÜ és a közreműködő szervezet előtti eljárásokban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. 
(4) A projektgazdákat megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban 
meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. " 

Mindezek alapján a Projektjavaslat elutasítását súlyosan jogsértőnek tartom, ugyanis a 
Közreműködő Szervezet az irányadó jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva, 
azokkal ellentétesen állapította meg a Projektjavaslat elutasítását, emiatt a Közreműködő 
Szervezet ezirányú döntését a fentiekben kifejtettek szerint nem áll módomban elfogadni. 
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KÉRELEM 

A fenti pontokban ismertetett tények, adatok figyelembevételével, valamint a 
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § rendelkezései alapján 

k é r e m 

a T. Ügynökséget, hogy a jelen panaszt érdemben megvizsgálni, az abban foglaltaknak helyt 
adni és a jogszerű állapotot helyreállítani, a Közreműködő Szervezet elutasító határozatát 
visszavonni vagy módosítani, és Projektjavaslatunkat a tartalmi-szakmai elbírálási folyamatba 
visszahelyezni szíveskedjék, amely egyben magán- vagy közérdeket nem sértve a társadalmi 
érdek ésszerű szolgálatát és a fair eljárás érvényre juttatását is jelentené! 

Kelt Budapesten, 2010. április 6. napján 

Tisztelettel: 

Verbai Lajías^ ^\<*y 
polgármesterbe^—-^ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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