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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának Pályázati Eljárási Szabályzata az SzMSz 6. sz. mellék-
leteként 2008. november 1-jével lépett hatályba.
Jelen előterjesztés a szabályzatban foglaltaknak megfelelően mutatja be az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal 2008. évi pályázati tevékenységét.

2008. januárjától a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló projekt menedzser látja el a pályá-
zati tevékenységek koordinációját.

Feladata a pályázatfigyelésen és a város számára lehetséges és érdemes pályázati részvételi javas-
lattételen túl kiterjed a kidolgozandó pályázatokhoz kapcsolódó belső (hivatali) és külső (intéz-
ményi, szerződött, megbízott partneri) kapcsolattartásra, munkaszervezésre, a kapcsolódó meg-
rendelések elkészítésére, a pályázati dokumentáció összeállítására.

2008. évi pályázati aktivitásunkról elmondható, hogy a beadott anyagok komoly csapatmunka
eredményeként álltak össze, melyből a hivatal vezetői és a különböző irodák nagy odaadással
vették ki részüket (elsősorban a Főépítészi, a Költségvetési, a Vagyongazdálkodási és a Város-
üzemeltetési Iroda tevékenységét emelhetjük ki).

Fontos szempont a – sokszor rendkívül szűkös – határidők betartása és betartatása, mely nem
csak a projektmenedzserre, hanem a hivatal más területein dolgozó, de a pályázatok összeállítá-
sában kiemelkedően fontos szerepet betöltő munkatársaira, valamint a vezetésre is nagy súllyal
nehezedik.
A benyújtott pályázatok nyomon követése, a hiánypótlási és a tisztázó kérdésekre adandó vála-
szok elő- és elkészítésén túl, jelentős, és kiemelkedően fontos feladat a nyertes pályázatok Támo-
gatási Szerződéseinek előkészítése.

A nyertes pályázatok megvalósítása és a feltételek teljesítése – a pályázatokban foglalt különböző
előírások miatt (pl. esélyegyenlőségi és fenntartható fejlődési szempontok) – nem könnyű, de
egyelőre megfelelünk minden elvárásnak.
A pályázatok menedzselésével foglalkozó csapat 2008. áprilisában 1 fő asszisztenssel egészült ki,
akit házon belül helyeztünk át. 2009. februárjától további 1 fő részmunkaidős asszisztens csatla-
kozott, aki a pályázati források elnyerésének jövőbeni várható irányára tekintettel, a közvetlen,
központi EU kiírásoknak, valamint az egyéb nemzetközi források lehetőségeinek felmérésében,
illetve a pályázati dokumentáció összeállításában segíti a projekt menedzsert. Ezen kívül a már
nyertes ill. kétfordulós pályázatok esetében az előkészítés és a megvalósítás során a vállalt szem-
pontok teljesülését kíséri figyelemmel.

A 2008. évi pályázati aktivitásról elmondható, hogy korábban nem jellemző mértékben nyújtott
be pályázatokat az Önkormányzat Európai Uniós források elnyerése céljából. Ezek döntő többsé-
ge olyan forrásokat céloz meg, melyek jelentős fejlesztési, beruházási tartalommal bírnak és a
város fejlesztése szempontjából messze túlmutatnak az Önkormányzat önerejéből rendelkezésre
álló forrásokon.

Tekintettel a 2007-13 közötti időszak uniós költségvetés hazai forrásainak struktúrájára, a közép-
magyarországi régióban (NUTS 2 terület) ezen költségvetési időszak első szakaszában van lehe-
tőség jelentős nagyságrendű források elnyerésére.
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A benyújtott pályázatok tartalma elsősorban városképi (település-szerkezeti), örökségvédelmi,
valamint infrastrukturális fejlesztési célú, melyekben jelentős hangsúlyt kap a beruházások ered-
ményeképpen átalakított, önkormányzati fenntartású ingatlanok (pl. városháza, művészetek háza)
jelenleginél gazdaságosabb, költséghatékonyabb üzemeltetése, illetve az üzemeltetés hosszú távú
fenntarthatósága. A környezetvédelmi szempontok figyelembevételével valósulhat meg számos
fejlesztés, melyek a város rendelkezésre álló forrásaiból ugyancsak nem lennének kivitelezhetők
(pl. szennyvíztisztító telep, parkok megújítása).
2008. év során az alábbi nagyságrendben nyújtottunk be pályázatot:

Teljes költség Önerő Támogatási igény
Összes pályázat 4 748 126 954 Ft 910 425 520 Ft 3 837 702 623 Ft

ebből nyertes 831 818 381 Ft 183 414 720 Ft 648 403 661 Ft
ebből elbírálás alatt 2 846 415 850 Ft 553 398 880 Ft 2 293 018 159 Ft

ebből elutasított 1 069 892 723 Ft 173 611 920 Ft 896 280 803 Ft
(összegek bruttó Forintban)

2008. évben uniós valamint hazai források elnyerésére 17 db pályázatot nyújtottunk be. Ezek
közül mindössze kettőt utasítottak el, és jelenleg 7 db pályázat vár elbírálásra.

Pályázatok
(db)

Összes pályázat 17
ebből nyertes 8

ebből elbírálás alatt 7
ebből elutasított 2

A nyertes pályázatokból
megvalósult 3

megvalósítás alatt 5

2009. évben várható tevékenységek:

· a már elnyert pályázatok ütemterv szerinti feladatainak megvalósítása (TKEK akadálymente-
sítése, Zöld óvoda, szennyvíztisztító telep korszerűsítés előkészítése);

· részvétel a nem általunk koordinált projektek megvalósításában (Dózsa Gy. út - Szilhát utca -
Körösfői utcai csomópont);

· folyamatban lévő, döntéssel még nem rendelkező pályázatok nyomon követése (EEG/Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok, P+R parkoló stb.), esetleges második fordulós dokumentáció
előkészítése (városközpont rehabilitáció), kidolgozása, számunkra pozitív döntés esetén Tá-
mogatási Szerződés előkészítése, megkötése, megvalósítás;

· lezárult pályázatok elszámolásainak elkészítése, projektzárás;

· újonnan megjelenő pályázatok felmérése, esetleges benyújtása;

· nemzetközi pályázati lehetőségek nyomonkövetése, előkészítése, benyújtása (jellemzően kul-
turális ill. sport tartalom várható).
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Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként tételesen bemutatjuk a 2008. év során benyújtott pályázatok
tartalmát, forrásösszetételét, valamint jelenlegi státuszukat.

Az előterjesztés 2. sz. mellékleteként egy összefoglaló táblázatban mutatjuk be a pályázatokat.
Az előterjesztés 3. sz. mellékleteként tájékoztató jelleggel bemutatjuk a 2008. év során benyújtott
azon pályázatokat, melyek nem közvetlenül a Polgármesteri Hivatalból, hanem az intézményi
körből kerültek benyújtásra.

A pályázatokhoz kapcsolódó dokumentáció megtalálható és hozzáférhető a projektmenedzsernél
és az illetékes irodáknál (tervezési dokumentációk), valamint az egyes intézményeknél.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gödöllő Város Önkormányzata 2008. évi pályázati
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.

Hatá ro zat i  java s la t

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Gödöllő Város Önkormányzata 2008. évi pályázati tevé-
kenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Gödöllő, 2009. február „18 ”

Dr. Gémesi György

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
szervezési vezető-tanácsos
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1. sz. melléklet

Összefoglaló a 2008. év során benyújtott pályázatokról

A.
Elnyert pályázatok

1.
Pályázati konstrukció: KMOP-4.5.3
Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások aka-
dálymentesítése (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)
Pályázat címe: Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése
Pályázat azonosítója: KMOP 4.5.3-2007-0015
Támogatási szerződés megkötése: 2008. 08.04.
Eredeti összköltség: 27 999 072 Ft
Támogatás: 25 000 000 Ft
Eredeti önerő:   2 999 072 Ft
Támogatási intenzitás: 82,29%

Két sikertelen közbeszerzés után megemelt önrész biztosítása vált szükségessé. A további önerő
9 320 000 Ft, melyet a Képviselő-testület a 295/2008.(XI. 20) sz. határozattal fogadott el.
A kiadások 2007. évben kezdődtek az építési engedélyezési terv kifizetésével. A pályázat utófi-
nanszírozású, a bevétel a kivitelezés befejezése után esedékes.
A kivitelezés jelenleg is folyik.
2007-2008. évi kifizetések: 2 437 E Ft
2009. évi várható kifizetés: 34.882 E Ft
A projekt tervezett befejezése: 2009.05.31.

2.
Pályázati konstrukció: KEOP-1.2.0/1F
Szennyvízelvezetés és tisztítás
Pályázat címe: Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/F-2008-0121
Támogatási szerződés megkötése: 2008.12.03.
Összköltsége: 58 400 000 Ft
Az elnyert támogatás: 49 640 000 Ft
Önerő:   8 760 000 Ft
Finanszírozandó ÁFA: 11 680 000 Ft
Támogatási intenzitás: 85%
A pályázat kétfordulós, nettó finanszírozott. A benyújtott pályázat a megvalósítás első szakaszá-
ra, a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének előkészítésére nyert támogatást, mely tartalmazza a
részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, a tenderterv elkészítését, valamint a második
forduló közbeszerzéseinek előkészítését. Az ÁFA finanszírozásra külön határozat született
263/2008. (X. 22.). A finanszírozandó ÁFA összege 11.680 E Ft.
A pályázat keretein belül a közbeszerzési szakértő, valamint a külső projektmenedzsment kivá-
lasztásra került. Folyamatban van a kommunikációs szakértő kiválasztása, valamint a két közbe-
szerzés előkészítése. A pályázat utófinanszírozott
2009. évi várható kifizetés: 34.920 E Ft
A projekt tervezett befejezése: 2010.08.15.
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3.
Pályázati konstrukció: KMOP-4.6.1/B Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása,
eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés
Pályázat címe: Zöld óvoda Gödöllőn
Pályázat azonosítója: KMOP-4.6.1/B_2-2008-0145
Támogatási szerződés megkötése: 2008. 10.31.
Összköltsége: 596 171 507 Ft
Az elnyert támogatás: 500 000 000 Ft
Önerő:   96 171 507 Ft
Támogatási intenzitás: 83,87%

A  pályázat  tárgya  a   Batthyány  Lajos  u.  34.  alatt  megvalósuló,  a  Tisza  utcai  és  Szabadság  úti
Óvoda kiváltására szolgáló 200 férőhelyes új óvoda építése.
A pályázat keretein belül a közbeszerzési szakértő, valamint a külső projektmenedzsment kivá-
lasztásra került. Folyamatban van a műszaki ellenőr kiválasztása. A beruházás Beszerzési Cél-
okmányát a Testület elfogadta (8/2009 (II. 5.)) a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A projekthez kapcsolódóan 25% előleg lehívását kezdeményeztük (2009.01.29. – 125 millió Ft),
mely jelentősen javíthat a projekt finanszírozásán.
2009.01.30. a Támogatási szerződés módosítását kezdeményezte a Közreműködő Szervezet,
melynek indoka, hogy a közmunka programmal kapcsolatos feltételek változtak. Ez a változás a
beruházáshoz kapcsolódó feltételeket enyhíti. Az előleg biztosításához kapcsolódóan várható
újabb TSZ módosítás.
A beruházás 2009. évi üteme 306.868 E Ft, melynek fedezete az első félévi kiadások után igé-
nyelhető támogatás (60.576 E Ft), mivel számításaink szerint az első félévi kiadások után igé-
nyelhető támogatási összeg beérkezése várható. A kiadási ütem további része a saját forrás
(96.171 E Ft) és a támogatás  önkormányzati megelőlegezéséből (150.121 E Ft) áll. A 2010 évi
ütem a fennmaradó kiadások (285.055 E Ft) összegét tartalmazza, melynek fedezete a fennmara-
dó támogatás (439.424 E Ft).
A beruházási munkálatok előreláthatólag 2009. májusában indulnak.
2008. évi kifizetések: 4 248 E Ft
2009. évi várható kifizetés: 306.868 E Ft
A projekt tervezett befejezése: 2010.08.31

4.
Pályázati konstrukció: KMRFT_TEUT-2008
Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatá-
sa
Pályázat címe: Mátyás király út – Arany János u. – Babati út burkolatának felújítása
Pályázat azonosítója: KMRFT_TEUT-2008 193/2008 (130002408U)
Teljes költség: 34 871 066 Ft
Támogatás: 15 000 000 Ft
Önerő: 19 871 066 Ft
Támogatási intenzitás: 43,02%
A pályázat tervezett költsége eredetileg 32 695 700 Ft volt. A kivitelezés megvalósítására
34 059 636 Ft-os ajánlat érkezett, mely a tervezett keretet meghaladta. A további költségekkel
együtt a projekt teljes költsége 34 871 066 Ft. A tervezett és a tényleges költségek közötti kü-
lönbség finanszírozása önerőből történik, az Önkormányzat útfejlesztésekre elkülönített forrásai-
nak terhére.
A fejlesztés megvalósult, a projekt befejeződött. Jelenleg a pénzügyi elszámolás van folyamat-
ban.



- 7 -

5.
Pályázati konstrukció: KMRFT-HÖF-CÉDE-2008
Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül
Pályázat címe: Szent István téri játszótér felújítása
Pályázat azonosítója: KMRFT-HÖF-CÉDE-049/2008
Teljes költség: 7 338 984 Ft
Támogatás: 2 794 661 Ft
Önerő: 4 544 323 Ft
Támogatási intenzitás: 38,08%
A fejlesztés megvalósult, a projekt befejeződött. Jelenleg a pénzügyi elszámolás van folyamat-
ban. A játszótér hivatalos átadása tavasszal várható.

6.
Pályázati konstrukció: Kábítószer Egyeztető Fórumok támogatása
 „Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos – koordinációs – feladatok” ellátásának fi-
nanszírozása
Pályázat címe: Gödöllői Kábítószer Egyeztető Fórum
Pályázat azonosítója: KAB-KEF-08-A-0017
Teljes költség: 700 000 Ft
Támogatás: 500 000 Ft
Önerő: 200 000 Ft
Szerződéskötés folyamatban.

7.
Pályázati konstrukció: KKK CSOMÓPONT-2008
Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása
Pályázat címe: 3. sz. főút – Besnyő utca csatlakozásánál jelzőlámpás csomópont kiépítése
Társfinanszírozásban megvalósuló fejlesztés
Teljes költség: 53 520 000 Ft
Támogatás: 40 469 000 Ft
Önerő: 13 051 000 Ft
Támogatási intenzitás: 75,61%
A 3. számú főút és a Besnyő út csatlakozásánál jelző lámpás csomópont kiépítésére benyújtott
pályázati önrész-vállalásunk 13.051 E Ft volt. Az önrész mértékéből önkormányzatunk 1.158 E
Ft-t érvényesítetett tervezési költség címen. A finanszírozást háromoldalú megállapodás rögzíti.
A tervezési költségeket nem tartalmazó - önkormányzati önrész 11.893 E Ft összeg.
A fejlesztés megvalósult, a projekt befejeződött.

8.
Pályázati konstrukció: KKK-KÖZL-BIZT-2008/2
Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének nö-
velésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása
Pályázat címe: Gödöllő, Dózsa György út – Szilhát u. – Körösfői utcai csomópont jelzőlám-
pássá való fejlesztése
Társfinanszírozásban megvalósuló fejlesztés
Teljes költség: 31 818 752 Ft
Támogatás: 15 000 000 Ft
Önerő: 16 818 752 Ft
Támogatási intenzitás: 47,14%
A fejlesztés keretében a közlekedés biztonságot javítjuk a Szilhát utcai csomópontban.
A projekt tervezett időpontjai: kezdés: 2009.05.01., befejezés: 2009.12.31.
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B.
Elbírálás alatt levő pályázatok

1.
Pályázati konstrukció: EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
Pályázat címe: Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja,
többcélú hasznosítása
Pályázat azonosítója: 9/2008/NA (HU-0093)
Teljes költség: 525 312 500 Ft  - 2 050 000 Euro
Támogatási igény: 446 515 625 Ft  - 1 742 500 Euro
Önerő:                                      78 796 875 Ft  -    307 500 Euro
Támogatási intenzitás: 85%
(a pályázat keretében 256,25 Ft / 1 Euro árfolyamon kellett számolni!)

A pályázat tartalmazza a Királyi Váró rekonstrukcióját, az Alsópark egy részének (fősétány, ősi
hársfasor, állomás felőli parkrész, Világfa, Világfa melletti terület (szoborpark)) megújítását,
helyreállítását, az Erzsébet park egy részének (fősétány, szobor, szikla csoport) felújítását, a Kál-
vária rekonstrukcióját valamint máriabesnyői Grassalkovich-filagória rekonstrukcióját és új hely-
színen történő bemutatását.
A pályázatot a hazai Projekt Döntőbizottság támogatásra javasolta és továbbította a Norvég Fi-
nanszírozási Mechanizmusok Bizottságnak jóváhagyásra (2008.11.27).
A folyamat keretében a kért anyagokat angolra lefordítottuk (12.22) és megküldtük Brüsszelbe. A
kapott tisztázó kérdéseket írásban (2009.02.02) megválaszoltuk. Február 11-én helyszíni szemle
keretében adtunk tájékoztatást, illetve jártuk körbe a helyszíneket.
A pályázatról február-március során döntés születik, pozitív döntés esetén Támogatási Szerződés
megkötésére áprilisban kerülhet sor.
Ezt követően indulhat meg a kiviteli tervek elkészítése, a kapcsolódó közbeszerzési eljárások,
majd kezdődhet a beruházás.
A projektet előreláthatólag 2010. végére kell befejezni, a monitoring (2011. tavasza) zárja a pro-
jektet.
A pályázat utófinanszírozott, a 2009. évi ütem 10% támogatási előleget (44.652 E Ft) tartalmaz
(melyet jeleztünk az NFÜ felé, hogy igénybe kívánunk venni).
A pályázathoz kapcsolódóan 2008. évben összesen 9.697 E Ft költség merült fel. Ezek a pályázat
keretein belül nem elszámolható költségek.

2.
Pályázati konstrukció: KMOP-2007-5.2.1/B
Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében
Pályázat címe: Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A város-központ arculatának és
infrastruktúrájának integrált fejlesztése
Pályázat azonosítója: KMOP-5.2.1/B-2008-0008
Összköltség: 1.915.773.219 Ft
Támogatási igény: 1.474.412.592 Ft
Önerő:                                       441.360.627 Ft
Támogatási intenzitás: 76,96%
A pályázat kétfordulós. A fejlesztés tartalmazza a Szabadság tér közterületi rehabilitációját (köz-
műkiváltás, felszín rendezése), a Kossuth Lajos utca közlekedésfejlesztését, a Művelődési Köz-
pont energiahatékony megújítását, a Hattyús tó helyreállítását, a Városi Piac funkcióbővítését (a
galéria szinten), a Városháza épületének megújítását, valamint a Városházához kapcsolódó leme-
zes parkoló kialakítását.
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A pályázat 2008. májusában került benyújtásra, a nyár folyamán a hiánypótlást elvégeztük, tisz-
tázó kérdésekre válaszoltunk. Októberben helyszíni szemle keretében bejárást tartottunk a Köz-
reműködő Szervezet képviselőivel.
2009. januárjában a KSZ újabb tisztázó kérdések keretében az összes beruházási elem fajlagos
költség szintű megbontását kérte, melyre határidőben válaszoltunk.
A pályázat elbírálás alatt van, döntés február-március során várható.
A második fordulóban beadandó dokumentáció kidolgozását – pozitív döntés esetén – az értesí-
tést követően megkezdjük. A pályázat sikeressége esetén jelentős feladat hárul a Hivatalra, mivel
a felújítás során szükség lehet költözésre, melyet különös figyelemmel kell terveznünk, tekintettel
a működés zavartalan fenntartására. A lakossági tájékoztatás folyamatos lesz a felújításokkal
kapcsolatban.
2008. év során az előkészítési tevékenységekre 46.565 E Ft-ot költöttünk, melyből nyertes pályá-
zat esetén 43.080 E Ft-ot tudunk elszámolni (tervek, tanulmányok) a támogatási intenzitás ará-
nyában.
A megvalósítás jelenleg ismert véghatárideje: 2010.08.31.

3.
Pályázati konstrukció: ÁROP 3.A.1
Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése
Pályázat címe: Új szervezési-működési kultúra bevezetése Gödöllő Város Polgármesteri Hi-
vatalának napi rutinjába
Pályázat azonosítója: ÁROP-3.A.1/A-2008-0034
Összköltség: 21.625.000 Ft
Támogatási igény: 19.895.000 Ft
Önerő:                                      1.730.000 Ft
Támogatási intenzitás: 92%
Pályázatunkat először 2008.07.15.-én nyújtottuk be, majd visszavontuk (10.07) és átdolgozott
tartalommal 2008. 11.13.-án nyújtottuk be újra.
A projekt célja a jelenlegi szervezeti működés átvilágítása, tanulmányok, adatbázis készítése. Az
eredmények ismeretében különböző struktúrák reorganizációja, szervezetfejlesztés. A racionali-
zálás eredményeképpen tovább javul a lakosság és az önkormányzati partnerség. A
közszolgálatiság fejlesztése mellett cél a városfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó tevékeny-
ségek felgyorsítása, valamint a hivatal és a leendő városfejlesztő társaság munkájának összehan-
golása. 2009. évben az első félévi ütem kiadását terveztük 10.429 E Ft nagyságrendben.

4.
Pályázati konstrukció: KMOP-2.3.1/C
Parkolók és csomópontok fejlesztése
Pályázat címe: P+R és B+R parkoló kialakítása Gödöllőn a MÁV állomás melletti rakodóté-
ren
Pályázat azonosítója: KMOP-2.3.1/C-08-2009-0011
A MÁV-val kötött konzorciumi megállapodás alapján együttesen nyújtottuk be a pályázatot. Fő-
pályázó az Önkormányzat. A fejlesztés a közösségi közlekedést igénybe vevők utazási feltételeit
könnyíti meg, gépkocsi parkolóhelyek és kerékpár tárolók kialakításával. A rakodótéren 127 gk.
parkoló (ebből 4 akadálymentes), a raktár épületben 104 kerékpártoló (ebből 12 speciális igé-
nyeknek megfelelő) kerül kialakításra.
Összköltség: 157.373.776 Ft
Támogatási igény: 141.636.398 Ft
Önerő:                                      15.373.378 Ft
Támogatási intenzitás: 90%
A pályázat előkészítésére 2008. évben 1.800 E  Ft-ot fizettünk ki (felmérés, tervezés).
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5.
Pályázati konstrukció: KMOP-2.3.1/B Helyi közlekedés fejlesztése
Pályázat címe: XXI. századnak megfelelő helyi közösségi közlekedés feltételrendszerének
megteremtése Gödöllőn
Pályázat azonosítója: KMOP-2.3.1/B-08-2009-0003
A beruházás célja a helyi buszközlekedés és utastájékoztatás korszerűsítését célzó berendezések,
a helymeghatározáshoz szükséges műholdas kapcsolattartás (GPS), az autóbuszokon lévő fedél-
zeti számítógépek, megállóhelyi utastájékoztató táblák és a diszpécser szolgálat folyamatos on-
line kapcsolatára épülő rendszer bevezetése.
2009. évi ütemre 3.540 E Ft-ot terveztünk a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, fedezete
önkormányzati saját forrás.
Összköltség: 97.740.000 Ft
Támogatási igény: 87.966.000 Ft
Önerő:                                      9.774.000 Ft
Támogatási intenzitás: 90%

6.
Pályázati konstrukció: KMOP-4.4.1/B
Bentlakásos intézmények korszerűsítése
Pályázat címe: Gödöllő város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése, az ellátot-
tak életminőségének javítása az épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése útján,
komplex akadálymentesítéssel és terápiás szoba kialakításával
Pályázat azonosítója: KMOP-4.4.1/B-2008-0019
Teljes költség: 59 988 114 Ft
Támogatás: 53 989 303 Ft
Önerő:   6 000 000 Ft
Támogatási intenzitás:  90%
A pályázat az ESZI felújítását, fejlesztését és energetikai korszerűsítését tartalmazza. A pályáza-
tunkat jogosultsági problémákra hivatkozva elutasították. Ez ellen panasszal éltünk, melynek az
Irányító Hatóság helyt adott és 2009.01.21-vel az  értékelési folyamatba visszahelyezte.
A pályázat előkészítésére 2008. évben 2.293 E Ft-ot fizettünk ki (felmérés, tervezés).

7.
Pályázati konstrukció: TÁMOP-3.1.4
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben
Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás bevezetése Gödöllőn
Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0005
Teljes költség: 68 608 366 Ft
Támogatás: 68 608 366 Ft
Önerő:                 0 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A KMOP-2007-4.6.1/B_2 Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása c. pályázaton
elnyert „Zöld óvoda Gödöllőn” c. pályázatunk útmutatójában foglaltak alapján önkormányzatunk
kötelezettséget vállalt a TÁMOP keretei között támogatott tartalom-fejlesztés megvalósítására. A
beadott pályázaton 5 oktatási intézmény 6 feladat-ellátási hellyel vesz részt. A helyszínek: Török
Ignác Gimnázium, Petőfi Sándor Általános Iskola, Táncsics Mihály úti óvoda, Szent János utcai
óvoda, Tisza utcai és Szabadság úti óvoda. Cél a kompetencia alapú oktatás, új oktatási módsze-
rek bevezetése.
A projekt futamideje 21 hónap.
A projekt megvalósításának befejezése: 2010.08.31.
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C.
Elutasított pályázatok

1.
Pályázati konstrukció: KMOP-4.3.2
Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése
Pályázat címe: A gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ több kistérség lakosainak
ellátását lehetővé tevő gondozóházának kialakítása
Pályázatunkat a Bíráló Bizottság elutasította.

2.
Pályázati konstrukció: KMOP-2.2.1/B
Belterületi utak fejlesztése
Pályázat címe: Gödöllő helyi infrastruktúrájának fejlesztése három utca állandó burkolattal
való ellátásával
Pályázatunkat kizárták, határidő be nem tartása miatt.
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2. sz. melléklet
No. Pályázat kódja Téma Pályázat címe Pályázati azonosító Teljes költség

(Ft)
Önerő

(Ft)
Támogatási

igény (Ft)
Támogatási

intenzitás (%)
KT Határozat

száma Státusz Elnyert
támogatás Egyéb

1. KMOP-4.5.3 TKEK akadálymentesítés
Gödöllő város Tormay Károly

Egészségközpontjának komplex
akadálymentesítése

KMOP-4.5.3-2007-0015 37 319 072 12 319 072 25 000 000 66,99% - nyert, TSZ aláírva 25 000 000 kivitelezés folyamatban, fedezethiány
miatt önrész módosítás: +9.320e Ft

2. KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás Gödöllő város szennyvíztisztító telep
korszerűsítése

KEOP-1.2.0/1F-2008-
0121 70 080 000 20 440 000 49 640 000 85,00% 119/2008 (IV.30.) nyert, TSZ aláírva 49 640 000

ÖSSZEGEK BRUTTÓBAN, NETTÓ
támogatott, önerő: 8.760e Ft,

finanszírozandó ÁFA: 11.680e Ft
(*lásd lent)

3. KMOP-4.6.1/B Zöld óvoda Zöld óvoda Gödöllőn KMOP-4.6.1/B-2-2008-
0145 596 170 507 96 170 507 500 000 000 83,87% 2/2008 (I.24.) nyert, TSZ aláírva 500 000 000 szolgáltatók kiválasztása folyamatban

4. KMRFT-TEUT-2008 Települési önk.-i szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatása

Mátyás király utca - Arany János út - Babati utca
burkolatának felújítása KMRFT-TEUT 193/2008 34 871 066 19 871 066 15 000 000 43,02% 121/2008 (V.15.) nyert, TSZ aláírva 15 000 000 kivitelezés befejeződött

5. KMRFT-HÖF CÉDE-
2008 Önk.-i fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül Gödöllő, Szt. István téri játszótér felújítása KMRFT-HÖF CÉDE-

049/2008 7 338 984 4 544 323 2 794 661 38,08% 120/2008 (V.15.) nyert, TSZ aláírva 2 794 661 kivitelezés befejeződött

6. KAB-KEF-08-A
Kábítószer Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint
működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó

helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására
Gödöllői Kábítószer Egyeztető Fórum KAB-KEF-08-A-0017 700 000 200 000 500 000 71,43% elektronikus

beadás nyert 500 000 TSZ előkészítés alatt

7. KKK CSOMÓPONT-
2008

Balesetveszélyes csomópontok átépítésének
társfinanszírozására

3. számú főút Besnyő út csatlakozásál
jelzőlámpás csomópont kiépítése TÁRSFINANSZÍROZÁS 53 520 000 13 051 000 40 469 000 75,61% 55/2008. (III. 20.) nyert KKK kezeli

kivitelezés befejeződött, Magyar
Közút Kht. koordinál, Önk.

kötelezettség: 2008: 7.051e Ft, 2009:
6.000e Ft

8. KKK-KÖZL-BIZT-2008/2

Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom
csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a

járművek sebességének csökkentésére alkalmas
beavazkozások társfinanszírozására

Gödöllő, Dózsa Gy. Út-Szihát u.-Körösfői u.
csomópont jelzőlámpásá való fejlesztése TÁRSFINANSZÍROZÁS 31 818 752 16 818 752 15 000 000 47,14%

217/2008 (IX.04)
és 242/2008

(IX.25.)
nyert - előkészítés alatt

831 818 381 183 414 720 648 403 661 A táblázatban bruttó összegek kerültek feltüntetésre!
*támogatás ÁFÁja : 9,928,000; önerő ÁFAja : 1,752,000; nettó önerő:  8,760,000

9/2008/NA 525 312 500 78 796 875 446 515 625 85,00%

Euro: 2 050 000 307 500 1 742 500 (256,25 HUF/1 EUR)

10. KMOP-5.2.1/B Funkcióbővítő városrehabilitáció
Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A

város-központ arculatának és infrastruktúrájának
integrált fejlesztése

KMOP-5.2.1/B-2008-0008 1 915 773 219 441 360 627 1 474 412 592 76,96% 126/2008 (V.20.) értékelési
szakaszban - helyszíni szemle (2008.10.15)

11. ÁROP-3.A.1 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-
magyarországi régióban

Új szervezési-működési kultúra bevezetése
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának napi

rutinjába
ÁROP-3..1/A-2008-0034 21 625 000 1 730 000 19 895 000 92,00% nyilatkozat értékelési

szakaszban - -

12. KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése „P+R parkoló kialakítása Gödöllőn a MÁV állomás
melletti rakodótéren” beadva : 2009.01.14 157 373 776 15 737 378 141 636 398 90,00% 264 és 265/2008

(X.22.)
értékelési

szakaszban - -

13. KMOP-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése
"XXI. századnak megfelelő helyi közösségi

közlekedés feltételrendszerének megteremtése
Gödöllőn"

beadva : 2009.01.14 97 740 000 9 774 000 87 966 000 90,00% 336/2008 (XII.11.) értékelési
szakaszban - -

14. KMOP-4.4.1/B Bentlakásos intézmények korszerűsítése

Gödöllő város Egyesített Szociális Intézményének
korszerűsítése. Az ellátottak életminőségének

javítása az épület belső átalakítása és energetikai
korszerűsítése útján, komplex

akadálymentesítéssel és terápiás szoba
kialakításával.

KMOP-4.4.1/B-2008-0019 59 988 114 6 000 000 53 989 303 90,00% 220 és 221/2008
(IX.04.)

értékelési
szakaszban - -

15. TÁMOP-3.1.4-08/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív
intézményekben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
bevezetése Gödöllőn

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-
0005 68 603 241 0 68 603 241 100,00% - értékelési

szakaszban - Zöld óvoda pályázata miatt kötelező
volt beadni

2 846 415 850 553 398 880 2 293 018 159 A táblázatban bruttó összegek kerültek feltüntetésre!

16. KMOP-4.3.2 Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése
A gödöllői Tormay Károly Egészségügyi központ
több kistérség lakosainak ellátását lehetővé tevő

gondozóházának kialakítása
KMOP-4.3.2-2008-0002 831 001 556 90 000 000 741 001 556 89,17% 56 és 57/2008

(III.20.) elutasítva - -

17. KMOP-2.1.1/B Belterületi utak fejlesztése Gödöllő helyi infrastruktúrájának fejlesztése
három utca állandó burkolattal való ellátásával

KMOP-2.1.1/B-08-2008-
0043 238 891 167 83 611 920 155 279 247 65,00% 222 és 223/2008

(IX.04.) elutasítva -

1 069 892 723 173 611 920 896 280 803 A táblázatban bruttó összegek kerültek feltüntetésre!Elutasított pályázatok összesen:

Nyertes pályázatok összesen:

Elbírálás alatt levő pályázatok összesen:

9. EEA Grants EGT/Norvég Finanszírozási Mech. Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős
helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása

Nyertes pályázatok

Elbírálás alatt levő pályázatok

Elutasított pályázatok

helyszíni szemle (2009.02.11), a
brüsszeli pénzügyi központ bírálata

folyamatban
-86 és 87/2008

(IV.03.)
értékelési

szakaszban
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3. sz. melléklet

Tájékoztató az önkormányzati intézmények 2008. évi pályázati tevékenységéről

A Városi Könyvtár és Információs Központ 2008-ban 12 benyújtott pályázatából 5 nyert.
Muzeális könyvek restaurálására két pályázat, irodalmi estek, olvasótalálkozók szervezésére
kettő, hagyományőrző rendezvény szervezésére egy pályázatuk nyert 2.715.600 Ft összkölt-
séggel. Ebből 2.132.000 Ft volt a támogatás, az önerő 583.000 Ft.

A Városi Múzeum kiállítás rendezésére, múzeumi programok, tudományos konferencia, ki-
adványok támogatására hat beadott pályázatából négy nyert, kettő még elbírálás alatt van. A
négy nyertes pályázat összköltsége 2.350.000 Ft, ebből támogatás 2.350.000 Ft volt.

A Petőfi Sándor Művelődési Központ 10 pályázatából 6 nyertes. Gyűjteményes kiállítások
rendezésére két nyertes pályázata 996.000 Ft-ból valósult meg, 681.000 Ft támogatással és
315.000 Ft önrész biztosításával, közösségi színterek eszközállományának gyarapítására egy
nyertes pályázat összköltsége 8.817.000 Ft, amiből támogatás 2.817.000 Ft, az önerő nagysá-
ga 6.400.000 Ft. Egy nyertes pályázat szakmai anyagok beszerzésére 330.000 Ft összköltség-
gel, 300.000 Ft támogatással és 30.000 Ft önerő biztosításával. A Gödöllői Agrárközpont
Kht.-val közös pályázaton állásbörze és konferencia szervezésére, valamint alternatív munka-
erő-piaci programok szervezésére két pályázaton vett részt, összesen 62.113.700 Ft összkölt-
séggel, 280.000 Ft önrész biztosításával.

Hajós Alfréd Általános Iskola négy beadott pályázatából mind a négy nyert. Ezek közül egy
pályázat oktatási program megvalósítására 72.000 Ft összköltséggel, 100%-os támogatással,
kettő eszközfejlesztésre 273.000 Ft támogatást nyert 28.924 önrész biztosításával. Egy pályá-
zatuk a sportprogramok támogatására, eszközfejlesztésre 1.080.400 Ft 100%-os önkormány-
zati támogatással valósul meg a 2008/2009-es tanévben.

Az Egyetemi Óvoda eszközbeszerzésre és tornaszoba felújítására pályázott. A két nyertes
pályázat összköltsége 217.964 Ft, támogatás 150.000 Ft volt, a 67.964 Ft önerő biztosítása
mellett.

A Damjanich János Általános Iskola egy pályázatot nyújtott be, amelyet meg is nyert,
kompetencia alapú oktatás bevezetésére 18.000.000 Ft 100%-os támogatással.

A Petőfi Sándor Általános Iskola egy beadott pályázata – tantermek melegpadló burkolatá-
nak cseréjére - nem nyert támogatást.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola a Föld napja projektnap szervezésére adott be pályázatot
108.481 Ft összköltséggel. A projekt 100.000 Ft támogatásban részesült, önrész 8.481 Ft volt.

A Fréderich Chopin Zeneiskola művészeti rendezvény megszervezésére adott be egy pályá-
zatot. Összköltsége 330.000 Ft, ebből támogatás 280.000 Ft, az önrész 50.000 Ft volt.
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