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Tĺszte|t Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt és továbbľa is nyitott KEoP 20|5-5.7.0
kódsżámú - K<ĺzéptiletek kiemelt jelentőségĺĺ épületeneľgetikai fejlesztése című - pá|yźzati
konstrukció keretében kerületnek lehetősége van további középületek eneľgetikai felújítása
kapcsiĺn a kiemelt projekt stáfuszľa való jelentkezésre legfeljebb l50 millió Ft bekeľülési
összköltséggel. A Képviselő-testiilet a |55l20I5. (VI.25.) szźtnűhatźrozatźban döntcjtt aľról,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium á|ta|kiírt KEoP-z0l5-5.7.0 kódszámú pá|yézaton
indulni kívan és felkérte a polgáľmestert, hogy kezdjen tĺĺľgyalásokat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium _ mint uniós eneľgetikai pá|yazatokat kiíľó szervezet _ vezetoivel' annak
érdekében, hogy a KEOP 2015-5.7.0 kóđszrímú vagy más energetikai páIyazati konstrukció
keretében lehetőség nyíljon további kerĹileti kcizépületekpá|yazati fonások általi energetikai
megújulására. Mindezeknek a lehetőségét az I290l20I5. (V.5.) Korm. határozat módosítása
megteremtette.

ApáIyazati felhívás fenntaľtási kĺjtelezettséget határozmeg, mely szerint a projekt fenntartási
időszak a projekt befejezésének napját kĺjvető naptól szźtmítottS évig terjedő időszak.

II. A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testület a l55l20l5. (VI.25.) szźlmuhatfuozatában döntött aľľól, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEOP-2015-5.7.0 kóđszámú pźiyázaton indulni kivźn. Az
előkészítés során az e|łĺterjesztés mellékletét képező műszaki tartalom szerinti intézmények
esetében van lehetőségapá|yáaatok benyújtásźra' aziĺtézmények részleteme azalábbiak:

a) a tĺibbszöľ módosított 1290120|5, (V.05.) Korm. hatáĺozat 1. melléklet |34. pontja
szerint:

Napraforgó Egyesített óvoda
- Hétszínvirág Tagóvodź$a l08l Budapest Kun u. 3. (Ktilső hőszigetelés és
nyí|ászárő cseľe)



- Koszoľú Tagóvodája 1086 Budapest Koszorú u. 14-|6. (Ktilső hőszigetelés és
nyíIźszáró csere)

-Napsugaĺ Tagóvodája 1086 Bp., Dankó u.31. (Külső hőszigetelés és nyílászáró
csere)

- Szźuszorszép Tagővodája 1086 Bp., Szuz u.2. (Ktilső hőszigetelés és nyílászáró
csere)

- Szivarvany Tagóvodája Bp., Szigony u. 18. (KĹilső hőszigetelés és nyílászáľó
csere)

b) a t<ĺbbsz<ir módosított 129012015. (V.05.) Korm. hatźrozat l. melléklet 318. pontja szeľint:

- Ezüstfenyő Gondozőház konyha 1087 Bp., Kerepesi t|t 29lA. (Ktilső hőszigetelés
és nyilászáró csere)

- Ezüstfenyő Gondozőhźz 1082 Budapest Keľepesi ttt 29la. (Külső hőszigetelés és
nyíIászźlrő csere)

- Gyermekjóléti Központ 1089 Budapest Kőľis utca 35. (Nyílászaľó cseľe)
- Naprafoľgó Idősek Klubja 1089 Bp., Delej utca 34. (Külső hőszigetelés és

nyí|aszźrő csere)
- Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Vitźry Tagővodája 1082 Budapest Baľoss

utca 11l/b (Külső hőszigetelés és nyílásziíľó csere)
- Napľaforgó Egyesített ovoda Gyerek-VirágTesz-Yesz Tagóvodája11082 Budapest

Baross utca93. (Kiilső hőszigetelés és nyílászaró csere)

Fentiek a|apján az onkormźnyzat} pźiyźnatot kíván benyujtani az a|ábbiak szerint:
a) óvodĺák esetén a támogatási konstrukció keretében igényelt tĺímogatás bruttó

|26.453.278 Ft (melyből kivitelezési k<jltség 107.945.288 Ft' szakmai előkészítés
5.057.l40 Ft, méľnöki feladatok 4.305.300 Ft, projektmenedzsment díja 7.581.900 Ft
pr tevékenység 1,.263.650 Ft, egyéb szo|gtiltatźls díja 300,0 e Ft).

b) önkoľmányzati kcizépületek esetén a támogatási konstrukció kęľetében igényelt
tĺímogatás bruttó 130.453.289 Ft (melyből kivitelezési költség |12.2|3.269 Ft,
szakmai előkészítés 4.978.400 Ft, mérnöki feladatok 4.249.420 Ft,
pľojektmenedzsment dija 7.467.600 Ft pľ tevékenység I.244.600 Ft, egyéb
szolgéitatáls díja 300,0 e Ft, mindezekbo| a pźiyazat keretében elnyerhető támogatás
ĺisszege |24.5|4.528 Ft).

A pá|yazati dokumentáció elfogadására a Tisaelt Bizottság jogosult, figyelemmel a
fentiekben hivatkozott képviselő-testĹileti határozatbarl foglaltakĺa. A pá|yázati dokumentáció
az előterj esztés mellékletét képezik.

III. A diintés célja és pénzügyi hatása

A dĺintés cé|ja: az onkoľmanyzat az előterjesztésben hivatkozott pá|yźnatok benyújtźsa. Az
onkoľmanyzat a2 db pá|yázaton összesen 250.967 .806 Ft támogatásban részesülhet, me|yhez
5.938.76| Ft saját forľást kellett biztosítani, melyhez a fedezetęt a polgármester az
onkormĺányzat2015. évi kciltségvetéséről szőIő 6120|5. (II.20.) ĺinkormanyzatircnde|et22.5
(1) bekezdés Đ és h) pontja a|apjarl saját hatáskörében végrehajtott e|oirźnyzat
átcsoportosítással biztosította a 1 160l címen.
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IV. Jogszabályi ktiľny ezetz

A Képviselő-tęstĹilet döntését a Magyarorszźĺg he|yi önkormrínyzatairő| szőIő 20|1. évi
CL)ooilX. töľvény 41. $ (3) bekezdése alapján, valamint a Képviselő-testülęt I55lf0I5.
(VI.2 5.) számí hatźr ozat a|apjźn hozza meg.

Fentieka|apjźnkéremazalátbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság rĺgy dtint' hory

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium źůtaI kiíľt KEOP-20I5-5.7.0 kódszámú pálryźzati konstrukciójaľa óvodák
vonatkozásában t26.453.278 Ft ĺisszegben, valamint önkoľmányzati k<izépiiletek eneľgetikai
korszeríĺsítése vonatkozźsában 130.453.289 Ft, bekerülési ĺisszköltséggel pá|yazatokat nyújt
be az előteľjesĺés mellékletét képező páIyazati dokumenfumokkal, és felhatalmazza a
polgármestertapá|yźzatok benffitásźĺhoz szfüséges összes dokumenfum a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2015. augusztus 28.

A dtjntés végrehajtásátvégzó szervezetí egység: JózsefuarosiGazdźikodási KözpoĺtZrt.
A lakosság széles kcirét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjara

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. augusztus 25.

,łfu-L \
Dľ. Kocsis Máté

polgármester h.
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ProieK adatlaD - 1- I 2'l oldal ( v2.0.O.3254\

I{EMELT PRo JEKT ÁDATIÁP

KoRNYEZET És rruERclł oPERATÍý PRoGRAM

Ktizépii|etek kieme|t jelentőségü é'piiletpnergetikai ÍeiIesztÉse
C.

kiemelt pľoj ekt konstrukcióh8z

KEOP-2015-5-7.0

1 - TÁl.| oEATÁs| KoHsTEUKcll I'|EEJELELÉSE

1 .ĺ . A pá|yázati Íethívás kódszáma: KE0P5.7.0/1 5

2. A PH0JEKT ossZEEzÜ ÄDATÄ!
2.1. A proiekt címe ĺmax' 2E0 kaĺakteĺJ

i Úvodai Intézmények eneĺgetkal Íei|esztése

2.2. A pĺoiekt megva|ósu|ásának:heĺyszíne'

Te|epütés:

|ĺánýtósżÉm:

FET 
_--_l

Házszďn:

Heluraizi szam:

Z3. A pĺoiekt megvalósítésának kezdete:

2.4. A ploiekt meqva|ósításának beÍeiezése:

2.5. A oloiekt elszámo|ható kij|tséqei ijsszesen [Ft|

26. Az igénye|t támogatás ijsszege [FtJ

2.7. A támogatés mértéte [7áJ
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2.E. Kéíijk, adion ĺijvid ijsszefogla|Ést a pĺoiekhŕí| [maximum 
.|000 

kaľakteĺ)

fe|lesztés ce|ia a Eudapesi FŕívÉros Vl||. keĺĹj|et Józsęŕvárosi Qnkoĺmányzať é|tal fenntaĺtbtt 5 db óvoda épij|etenek eneĺgetikai koĺsaeĺĹĺsítése,
l épĺj|etek ijzeme|tetéqi kłjltségei a tu|aidonos éves kij|tségvetesének ie|entiís ĺészét teszik ki. amelynęk ĺií|eg a ÍĹitésihŕíiqénybií szálmazó

magas kłj|tség ö4 oka, Az épü|eteketlo,lyamatosan és ĺeńdeltetésszérÚen haszná|iák.,
A'Íűtési eneĺgĺaigér.y csökkentés éĺdekében az alábbi beĺuházás keÍij| męEhatározásĺa:
. épü|etek kijsĹí nýÍászáĺóinak e.ł'reĺgiä.megtakarítiíst eĺedményázií.cseľéie: 360 m2
.'a hom|okzatok hőszigete|ésę: 22ffi n2
. a Íijdémek hííszigete|ésa ] E73 m2:

3. A PÁLYÁzl aoĺrłl
[Éves beszémo|ó; a|apítđ okiĺat, SZIA beva||ásban szeleplií adatok a|apiánJ

3.1. A pá|yozó te|ies neve:

ST FI]VABOS VIII. KEHULET

3.3' Eazdá|kodási ŕqĺmakód (GF0 kód]:

3.4. Adószám ĺB.]'2 karakteĺl:

3.E Statisztikai széńi

3.7. CéqbíÍosáqi beiequzés/ bíloséqi nvi|vántđÍtásba véte|/vá||a|kozđ iqđzolvánq száma/tiiizsszám:

3.8. A|apítás idijpontia: Íetąpĺtó okiĺa! alapián]

3.9. Miniísítésikód:

FŕítevekenysÉs TEÁOF száma és megnevezése:

TEÁ1]R.08

FejlesztendíÍ tevékenység TEÁBR szÉma és tavékenľség megnevezése:

TEÁoB.08



illtill| til l||il rffi illlt til ]til ililt ililt tilr til ilil til til iltill il|| iltil ilu ilil ilil ilI| |llil rill til lil lllil llil ilill ]il il] iltl*D2015rJ4?5141951**s15735715212*

Proiekt adatlao - 3. I 21 oldal ( v2.O.O.3251],

3'.l 0. A Pályázó ÁFA |evonési ioga a támoEatott ploiekttel kapcsotatban:

[A megŕe|e|ÍÍ szijveget vá|assza kilJ

A Íenti kateqóĺiák ĺészletes |eíĺása:

A - A Páluazó nem aĺanua az ÁFÁ-nak' Aa, etszámo|ásna| az ÁFA.val növe|t ĺbruttó.| összeq kerij| Íigye|embevéteke.

E . A pá|yázó az egyszeĺűsített vá|la|kozói adóľó| szó|ó 2002 évi XL|||. F{. 
.| 

5.J tłjlveny hatá|ya a|lá taĺtozik' Az e|szémoĺésná| az ÁFA.va| csijkkentett
ĺnęttól ijsszeq keĺij| fiqvelembevétehe.

C .A páýázó alanya az ÁFA-nak, de a'pályázatban megie|ij|t, támoqatásbó| Íinanszíĺozott tevékerységekke| kapcsdatban fe|melü|t kô|tségelĺe
vonatkozóan adó|evonés| iog nem il,le.ti meg. Aż elszámo|ásné| az ÁFA.va| nijvelt [bĺuttó) ijsszeg keĺij| Íigye|embevéteke. '

D - A Páýázó alanya az ÁFA.nak. a pá|yázątban.rnegie|đt, támoga'.tÉsból fínanszíĺozott tevékenységekke| kapcso|atban Íe|meĺült kii|tségeiÍe
vonadtozóan adólevoné$i ioq iĺleti meq. Az e|szlíÍno|ásná| áz ÁFA né|kü|i Ínettól összęq keÍij| Íiq]elernbevétehe.

E -A pé|yázó a|arya az ÁFA-naŔ. a pá|yázatban megielij|t. lÉmogatéJól finanszílozott tevéke1ységekke| kapcsolatbo;l Íe|merijlt kłJltségeiĺe
vonatkozóEn tételes e|kij|ijnítésse| á||apítia meg.a ĺevorrhatÉés a |e nem vonható AFA iisszegét. Az ehzémo|iísná|'az AFA né|kü|i [nęttól összeg
kelü| Íioue|embevétehe.

F . A pá|yázó a|anya az ÁFA.nąk. a pá|yázatban megie|ijh, támogatásból Íina1rszíĺozott tevékenységekke| kapeso|alban ĺe|meiilt kij|tségeiÍe
vonatkozóan alányosítéssal álapítia meg a levonható és a |e nem vonható ÁFA łjsszegét. Az ehzémo|ásná| az aĺányosítás seámítását me|léke|ni
ke||. A kij|tséqek ebben az esetben az arénľosítéssa| koľiqált éĺtekben vehetiÍ.k Íiqĺ'elembe.

G . A PÉĺyÉzati Útmutató nem teszi |ehetiívé'a le nem vonható ÁFA e|számo|ását. ,Az e|számo|ásná az ÁFA né|kü|i ÍnpttóJ ijsszeg keĺü|
fique|embeyéteke.

3.1 1. A pá|vázó székhe|ľe:

Bégió;

Te|epülés:

J

Postďiók

160

|ĺán1łítóśzám:

ĺ1oĐ'--_-l

Település:

ý

3;.|2. .Ą páĺyázó postacíme

Hegió:

lrányítószám:

FEĐ:-_-.'
Kijzteĺiíet ĺút. utca. téĺ. kiiz. eqyebl:

l..|ázszám:

PbstaÍiok iĺánuítószám:

h€l---l

Meqvę:

Kôzteĺület ĺút, utca. téĺ. kłjz, eqvébl: .H'Ézszém:

Kĺs.téĺsĺíg:

Meqľe:

He|ľiaizi sŹám:
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Proiekt adatlap - 4. I 21 oldal ( v2.0.0.3254)

TeteÍon 2Ímobi|L liE*ffin* ,

Fal:

e-mail:

Név:

Beosztás:

Te|eÍon 1:

Te|ďon2Ímobi|l:

E-| |loÜ.

3..l4. Kapcso|attaĺtó szeméý {pĺoiekt menedzsel] adatai

Név:

Beosztás:

Te|eŕon.|:

Te|efon2Ímobi||'

Faľ:

e-mail:

3..l 5. Gazdar|kodási.adatok Íutolsó két |ezáĺt év.adatai.Ftóari]

3..| 5.1. Vlĺ|la|kgzások esetében

l,|eqnéľezé*

Éves nettó áĺbevéte| vaqy adóa|ariba bgszémított bevéte|

Adózás e|ŕítti ęledménu vaqv iijvede|em. i|letvę ves2tęęo

5aiét tŕíke vaqv vá|ła|kozói adóa|ap

Mĺł|eqfŕíłjssze,s

Á|tąĺános statioztikai' ál|omÉnyi |étszóm (ŕiíJ

[az e!őeíí 12 havi KSH |étszómie|ęntesbęn,vôqy.
munkaügyi nyi|vántaitásban szelępe|fĺ telies
munkaidŕfu |étszÉĺłr számtani iítlaqa. tijÍtszám
esetén [eÍe|é keĺekítve]

3'.| 5.2. tinkormányzatok esetében

l'|eqnevezét

5aiátos mĹĺkijdési bevéte|

Méĺ|eqÍőijsszeo

Módosított pénzmaradvánu

Taltaĺekba heluezhető pénzijsszeq

tjnhibáÉn kívü| héhányos gazdé|kodiísi helyaetĹÍ?
Íioen/neml

3.13. A pá|yázć hívata|os képvise|őiének/képviselŕjinelĺ [vezetÍĺie. aĺáíĺóia) adatai

Név:

Eeosztés:

Teĺefon ]:

l-l ĺ'
T------]
r----_l

f-_ zg1ą ĺ"
f--Ti64 64ioool

l ,,,,BEBŹÚooI

|-4 00í,g4 000l

r-400iiď4Eq
|wł' ||{Jn*

Otę* O*-l

T7*

-

ÁĄĺ"
| 1 652 Es50B0l

Ilzs.EiT5tr?oool

T a?65ź0,odül

l--Tig-Eio-idool
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3.1 5.4. Non.pĺoÍit szeĺvezetek ésetében

l.|egnevezé*

[isszes,bevéte|

Adózés e|ŕítti aedmény.

Saiét tŕíke

Méĺ|eqfŕíijsszeq

Á|ta|ános statisztikai é||omán9i létszám [ÍŕÍJ
(az e|í3zí5.| 2 havi KSH |étqzémie|entesben'vaqy
munkaügyi nyi|vántaĺtásban szeĺepdÍÍ te|jes
munkaidŕjs |étsziím szémtani átlaga, töĺtszém
ęsetén |efelé keĺekítve]

ilililil ilililtililtililillililil||tilriltItililil ilil ilil ililtil il||iltl*D2015O425114951*

ProĺeK adat|ap - 5' / 21 o|da| ( V2.0'0.3254)

3. 1 5. 3. Á||ami kijĺtségvetési intézmények esetében

lt|egnevezés

lntézményi kiJ|tségvetésének Íő összęge

Á|ta|ános statisztikai á||omÉnyi |étszám [ÍŕíJ

[azdőzi512haviK5H|étszámie|entésbenvagy'munkaüqyi
nyilvántaĺtásban szeĺepeliíteljes munkgidĹís |étsz$m
szérhtańi łít|aga. töltszám esetén lefe|é kerekítve)
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Proiekt adatlap - 6 - I 21 oldal ( v2.0.0.3254)

{- A PE0JEKT EÉSZLETES BE]'|UTATÁSA
4.1. Kéĺiük, ŕeitse ki a Íei|esztés/pĺoiekt indoko|tségát. cé|iát, mutassa be a ŕei|esztés/pĺoiekt cé|csopoĺtiát és ĺész|etes szakmai taĺta|mát.

számszeńÍsíthetfí eĺedményéŁ[max. 6000 kaĺakteĺJ

ŕei|esztés célĺa a Eudapest Föváros Vll|. keü|ď JózseÍvÉĺosi tjnkoĺmányzat á|ta| íenntaÍtolt 5 db óvoda épij|etének eneĺgetikai koĺszeĺűsítése.
l épü|etek'üzeme|tetési kij|tsége.i a tu|aidonos éves kijltgégvetésének ielentŕís ĺészét teszik ki. ame|ynek ÍÍí|eg a fütési hfíigénybii| száĺmazó

magas kij|tśég az oka. Az épü|eteket Íolyamatosan és lendeltętesszerűEn haszné|iák.
A fütési er,reĺgiaigény csłjkkentés éĺdekében az aĺébbi beruhézás keĺi'i| meghatálozásĺa:
'épütetek kü|sŕí nyí|ászérójnak eneĺgia.megtakarítást eĺedményezií cseĺéie: 3E0 m2
. a hom|okzatok hiíszígeteĺése: 22EÜ n2
. a Íijdémek hőszigete|ése:. 1E73 m2'

Hétszínviĺág Napkijzi 0tthonos lvoda épü|ete záitsoĺúan,beépítettL a|aplaizú épij|er A létesÍtmény két szintes magastetiís oĺomÍalakka|
éĺt, az utcai traktusban nyeĺegtetŕís, udvari saáĺnyb'an Íéhyeĺeďetiís hiíz. Az épiJ|et tetiítéĺbeépÍtÉq né|küĺi, a|ápincézett. A kü|ső hatáĺo|ó,
lzerkezet 50cĺn vtg. tijmöľ téglaÍa|azat. A meg|évií nyílászáĺók kávás.'Ía|ba épÍtett fa szeĺkezet(íek. 'Ą ielen|egĺ homlokzati téľelhatáro|ó ,kezet 5[Jcm vtg. ľomoÍ'teglalö|azđt' A meg|évij ny|IäszáÍok Rávás.'Ía|bô épltett 1đ szeÍKezetuęK. A |eleneg| nomloKzaÍ| Íeľe|nat.

zęlek'nem Íe|ejnels.meg a mai htítechnikai kijvete|rnenyeknek:'Az utcaio|dp|on a;hoĺn|okzat mívessége miatt a kü|sŕÍ utóleEos
nem rnego|dható íqy ott csak a hom|okzati nyí|ásżÉrók cseléiétiĺónyoztuk e|ŕí.

A SziváĺványNapköá Otthonos lvoda épü|ete L a|opĺaizú zéĺlsoĺú beépítésĹĺ saĺoképliĘt |étesĺtmény. Az ép{.e!gJ o1omfa|a||al lezáĺt
nyelęgtettíve| fedett magaste1tís, Íijldszintes |étesĺtmeły. Az épij|et tetiÍtéůeépítés' nräkijli; a|ápincézetlen. A kij|ső hatłálo|ó Íalszerkezet 50cm
vtg. tijmijľ téglaf alazat'
A me9|év{5 nýflÉszálók egy lésze kávés fa|ba épített kapcsoit.gaébtokos nyí|ászáók Ía szęĺhezettelA je|enlegl hom|okzati téĺe|határo|ó

szelkezetek nem fe|elnek meg a mai.hőtechnikai kiivetelményeknek.

r,ryílászálĺík.Ía szeĺľ<ezette|. A ielenlegi hom|okzati ľére|hotáĺoló szerkezetek nem Íele|nek meg a mai hiítechnikai követelmény'eknek.

Koszoíú Napkozi Ütthonos 'Úvoda épülete zártsoĺú beépítesĹl Aą udvaĺkeĺetesen be van.épílve. A'tetŕíkiatakítás oĺomÍalakkal'lezáĺt

A 5zázszoĺszép Napközi'Btthonos.Úvoda keĺeszt a|ęilloizú oĺomfaj|a| |ezáÍt]nl/eÍe9tetÍíve|.Íedett |étesítmény. Az épij|et tetŕítéĺbeépÍtés né|kü|i.

a|Épincézethn A kü|sŕí hatáĺo|dÍa|szerkezet. 50cm vtg. 'tijmöĺ t{g|äÍa|azat,.A meglévtí'rryí|ászáĺók műanyag szeĺkezetĹÍek, deneą Íeleĺnek meg
a mai eneĺgetikai e|ŕíĺłísoknak. A.ie|en|egihom|okzati téĺe|hatáĺq|ó.szeikezetek sem Íe|eĺnek meg ä mai hłítechnkaikdvete|ményeknek.

Napsugáĺ Napkijzi 0tthonos lvoda épü|ete záĺtsoĺú beépítésĺj olomÍa||a| lezáĺt nyelegtďiís kétszintes épü|et. Az éEilet tetőtéÍbeépítÉs né|kü|i,

ápincézet|en. A kij|sij hatáĺo|ó Ía|szelkeeet 50im vtg. tômöĺtég|aíaĺazat..A meglévií nyĺlásaáľók tiĺbbsége kávás Ía|ba építetť.kapcso|t

ietŕítéĺbeepítés.ňélkĺj|Ĺ ĺészben a|ápincézet!. A, küiső ha|áio|ó Íaiszeikezď ] 5.38'50cĺn.vtg. tijmi5r téglďa|azat. .Ą meq|éyŕÍ nyí|ásziłók
fa szeŔezétĹi;ę m|j.eneĺgetkai kijvete|ményeknek'nem'Íe|e mę.E..A:ięlen|egÍhoľn|okząti térelhatéĺoló szeĺkezetek sem ŕelęlnek meg a

i híítechnikai kovete|ményeknek'

Íűtés] eneĺg.ia cscikkentĺíséie tEĺvezett beĺuházáśok:
1. Az épüĺetek homlokzôtánäk hĺíśzigete|ése
Z. Az,épijletek p.adĺésŕcidémieinek hiíszigetelése
3, Az épij|et küĺsŕí nyí|ászáĺóinak enelgia.megtakarítást eĺedmélryező cseĺáe

proiekt keĺetében ąz építesĺ tęvékenységen kívij| az a|ábbi tevékenységek valósu|nak meg:

IeÍVezes
kijzbeśzelzés
á|ta|Énos pĺojektmenedzsment
mĹĺszaki e||enŕíĺzés

biztmítÉsa
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Proiekt adatlao - 7. I 21 oldal ( v2.0.0.3254)

4.1 ' Kéĺiük. ŕeitse ki a Íei|esztés/proiekt- indoko|tságát. céliát. mutassa be a Íei|esztés/pĺoiekt cé|csopoĺtiát és ĺész|etes szakmai taĺtalmát.
számszeĺÜsíthető eredménvét Ímax. 6t}00 kaĺakteĺ] . Ío|ĺltatós

,ĺ.2' A pĺoiekł ré*zletet liii|tségYeté*e
.ĺ.2.1. Kij|tseqek számvite|i kateqóriák szeĺint

Á 4.2-l-et oontot a .:Kiiltség Íunkció.l menüopntban szükséoes kitłi|teni!

4.2.2: FoĺĺÉsok ÍFt, i||etve 7íl

A pĺoiekt etszámo|ható kijĺtseqeinek meqosztása szükséqes'

Fonás

l. saiát Íoĺĺás

|/ĺ. a támoqatást iqénvlií hpzzéiáĺulása

l/2. pailnelek,hozzéiiírlJ|Ésa

l/3. bankhitel

|/4. equéb. saiát Íoľás kieqésďtő támoqatás

z
f- o^ool

r__đ0,0_|

t-- oEl

T a"ool

I olol

T-o-.ool

l-lbildol
'1002

l|. eľéb támogátás [megnevezés isJ ,

|hem ĺehváns I

ĺl|. a támogatási konstĺukció keĺetébęn igĺÍnyelt tómogatÉs

Összesén

//eĺdwaąís./..ri.i.'l.ąĺ.s rłĺu'.íĺłď,lrľtíl'rrłlttĺľltr{'É.s a'ri.ł.uľ'sńrľj'vł*ł. łl'l+ĺÁ:ďąw.wÉl

4-3. 5zámszeĺíisíthetö eĺedmények
Mutassa be a pĺoiekt megva|óśításának számszeĺĹjsÍthető eĺedményeit [pÍoiekt:indikátoÍaiJ.

Kéĺiijk. az adat|ap kitö|tési útĺĺĺJtatóbđn fe|soro|t mutatók kijzĹj| az tin pľoiektiéĺe ĺeleváns mutatók vá|tozásának cé|éĺtékét megadni.

lr|onitoĺing mutató: céléÍték eléĺé*ének dátuma: kezdö dilum: pĺo.iek! megvalósításának bďę|.eąése'[pályá.zati adatlap 2..l.
Pontl + 1 év. Eé|éĺték eléĺé*ének dátuma:.beÍeiező dĺitum: pĺoiekt megvalĺísítá*ának beÍeiezé*e [pá|yázati adatlap 2..l. pol
+ Íenntaltási idö*zak éveinek *záma Ía pálýázó loqi Íqĺmłíiátó| Íüqg6en: 3/5 évl.

A {:3-aś oontot az ..|ndikátoĺbk.. elneÝezésíi meĘiioonlbaň,ŕzükséoes meqádĺri!
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ProieK adatlao - 8- I 21 o|da| í v2.0.0.3254)

5. HoĺizontÉ|i$ szempontok éĺvénye*íté*e
Horizoľrtá|is szempontok (esé|yeqyen|łíség. kiitnyezeti fenntailhatósáq} kôzül együttesen maximum 6 db választható!

5-1 Fenntaĺthatrís.iłqi szempontok

VÉla*ztott Íenntaĺthatósáqi *zempontok
Fei|esztésľe és Pĺoiektqazdáĺa is szükséqes minimum 1-1 véflalást tenni, de maximum 3 db vál|a|ás tehetfj.

Adion ĺijvid 'bemutatást a Íenntaĺthatósáqi intézkedé*ekĺől Íma*- 2000 kalaktell
Józsefváĺosi 0nkoĺmányzat az a|Ébbi ŕenntaĺthatósági.intézkedéseket vÉ||alia:

:|6' Paĺtnerség építés a proiektteĺvezés solén.
3c' Ktiĺnyezetvéde|mi/Íenntaĺthatósági megbízott vag1 kiJĺnyezeti nevelésĺ, Íenntalthatósági-oktatási fe|elŕís kiielijlése [ha elĺe nem kijtelezettJ

Az 5.ĺ-es pońtot a ..FeFntaĺthátósáď. e|ńeYezésíi meniioontban sżiik*éoes'meoadni!
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Proiekt adatlaD - 9. I 21 oldal ( v2.0.0.3254)

5.2 Esélyeqyenlöséqi intézkedések

Vá|asztott esÉlgeqyenlö*égi intézkedések
Fei|esztésle és Pľoiektqazdára is'szijkséqes minimum 1.1 váila|ást tenni. de maximum 3 db vá|la|ás tehetłí.

Adion ĺiivid bemutatást ąz €sétyeg!'enlöségi intézkedésekĺől [naximum 2000 kaĺakterl
AJózseÍviírosi 0nkoĺmányzat az a|ĺíbbi esé|yegyen|őségi.intézkedéseket vłí|la|ja:
1 . E sé|yeqJ/enlŕíségi munkatáĺs;-f e|elŕís' aIka|mazása
4. A szelvezet dijntéshozói. munkavá||a|ói Vôqy kijuijnsége számára esé|yegyenlőségi képzés-t taĺt.

Az '5-2-es ooňtot'aż...Esélueqł'enlě$éo|. e|ńevezétü meniioontb'an.qzfü*Éqei FĘgadĺi!
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Esé|veoven|óséo ĺí11\ - 10' I 21 o|da| ( v2.o.o.3254\

Esé|yegyenlöség Benyúitáskqr Befeiezeskor
éruén11es érték tęruezett érték

Fenntartás vÉgén
terue.zett,érték

EGYEB S.ZEMPONTOK
í. Eséłyeqľenĺđs égł rrn'GEatárs.
feIe!ős atlca{ĺnazása ÜN}
{FeřesżÍÉsJ
:2 EséÍÍqryenł6s éqi te'Y
. $egÍdkÜdđäsÍ t|-} megŕée $é'ł}
]{rTojÉHsauÍÍat

4^ Asrcĺtre?tt d&łtésttozoĺ
rttĺmkaĺil*ałłii ĺłagy kňzBłsěge
.száĺ*áĺe esé{yegĺľeí'ř6seg{ kép,uést

' taÍt {E*) {Frejelđqazda}

5. Rendetkezik üeiepűtési
es élyelrye iłtős egĺ łffi {łcep€É&ät

' Kłizĺ.iFáásÍ Es élyęgBeÍ'lőségl
Fy*qrammďfeľrłtĺet iłłebe a p$' Bjelü
'ĺBÉlszlĺeđĺĺ eeogađÉĺVsáoa'{łl$q
.{FeÉęsđé.s}

7- EE ÉryeryełIt6s éei fe'rÍéf és.
łatäs ełeľrEés tíľ.ĺĺ} (Feś esđÉsi
1Ía. }Étík aĺánya afels&, és
|cÔzépĺezętÉsbeĺł {96} { ejeREazĺ'a}

{3. RészĺnĺnlcałđÉĹs ŕogÉaÍkoÉafuüalr
szárĺľe tfč} {FeÉesdśs}
Í5' F^ogvďélĺos sł*gqf ał éłő
ďlĺsĺnaąfiak sz!ł,ma {Eŕĺ'
ifrÜjets€!äzrla}

16. $łoma fu'gÜ'a'ł$diät&a.k.syáma

$ŕ$XPľo.leKsäxla)
Íř' 5o éľnéč Íd6sgbbn łła{áĺłzďan
iĺle}.Ę ĺĺHn|ĺ*szer.őtlés kereféDg}
fBsďtsĚ,ta łer száĺna $ii}
{Fésesđés}
Í8* PáĐalęezdĘ ľł@ęďarł it|ejÉ
rnĺĺnkaszeaódés hĺełÉ ben
fssďĺł+teĺÍĺ szárną $.il)
FestsÉé.s}
Í9. Ki}zé@fui is kda* végzefuéggď

. 
reľn rgĺłđełlę'ezd rĺxĺĺttrüđássäk
szakrnai tqľábblrépzÉs e {ňđł

frcjelťg€zÍlä}
2Ł syesfőł' gÜB*ą á$đ'łs} díFđł
vfsszatéť6k stĺdmazäsa ar elrrrrĺfi 5
évben (Íě) Fĺojeldgazdä)
tr. N6k száĺna a fsqilďkoŹďoffiäk
köđtłđ} {FeřešÉés}
24. RuEdľnas rrľJilftaidriszpĺvezés
mgĺy csúsÉaffi at{ĺ rrruf il€bzđés

' 
řeřłet6sege $Át} (ľ' eFesÉÉs}

28. tläE*ff' sze ÍĺEzÉfi
gyerrneBintézĺnéfiľek są!łtä#sa
{JN}{Fesesáés)

tF-----l

t----__'.

r-------_l
ĺ._--_-__l

t-----l
r-----_l

r------r
l----l

r--]

t---l
t------__-l
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Fenntarthatósáo nn\ - 11 - l 21 o|da| ( v2.0.0.3254)

Fenntarlhatósäg Benyrĺjtáskoĺ BeÍejezéskor
éruényes érték tervezett érték

Fenntańás vegé
teruezett értÉk

l- Kärnyezettudatos
menedzsment És
teruezés,{Vá|asztható}

1. Kdlnyezełi szemporrtlł,tanúsítÉs szeĺint
míikodík (l1N) fProiektgazdaJ

3.c.Kijĺnyezetýéde|mi/Íęnntáĺthatósági
megbízott vaqy ki:ĺnyezeti neve|ési.
Íenntarthatóság.oktatási f e|e|ŕís,
rnĺ.lnkacsoport kÍe|ij|ése [ha eĺle nem
kijte|ezettJ [|/N J {Pĺoiektgazdä]

3.Í A fenntaithotóságga| kapcso|atos
tudásm-egosżtáson ĺéśzt. vett
ĺnunk.avé||a|ók alánya{PĺoiektgazdbJ

tudésmegosztésbanĺésztveviík saÉma [ÍőJ

łjssz munkavá||aIói |étszám [fĹíJ

1 1' Kijĺnyezeti szempontokat a|ka|maz az
EsŹki]zijk. teÍmékek, ahpłmyaqok,
szo|gá|tatások beszeĺzésérĺé| fl /N J

ĺPłoĺektqezdal

16' Pďtrreĺség építés a pĺoiiektleĺvezés és
'végĺehaités soĺán [l/N'}'[Fei|esttés]

'20. BaĺnamezÍí$ beluhózás vaqy az
ĺgénybe vett tełĺj|et iélen|eđi hasznośít,ésa.gażdasági 

ce|ú ll/|tĺ) ĺFej|esztéď

24.. He|yszínváľagztáskor' kijinyezetbaľát
közlekedési {e|élhetÍÍségil szemporÍok
.érvényesítÉse I lNl [Fej|evtés]:

ll.:Fenntąrtható
fuil_Íid'ést.śzolgáló
megüp|ósí!ás Ěs
Íenntartás
.(!ä|aszthatô}

34.l M ásod|agos a|ąpanJagŕdhaszná|ás
ąĺÉrryának nijve|ése a telies'alapanyag
fe|haszné|áson be|ijl lFeiĺesatés]

rnásod|agos alapanyag ÍtJ

ijsszes alapanlag fiJ

35..Úirahasznosított papÍr hasznÉ|at az
łodai és nyomdai munkák sorén Í|iNJ
[Pľo|ektgazda]

40. A |étĺeiijvő |étesítrnén1.ĺ kijĺnýeżetében
a Íoĺga1omnovekedést okozó'útvonalakon
łeihe|ésosiIlapÍtó intézkedések tijĺténnék
ĺ|7Nl [Feĺ|esztésl

43.'ÍJss'3es ke|etkezęłt hu-||adék

mennyíségének csökkentĺí*ę [tJ

ÍFei|esatésJ

lF---_-l |Í--___-_l

t---l[---l
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s#*Ę& |K"ńffiiĹ__-l *łfutě*emtc

sň.:iJłéĺemeaw6: Ffr-__-_--l Ęođnrąĺęq'ca: lr'lFl,e_t@.-l

T.eľrmđłiÍnkłögľzŔáęel
e&,ĺ'lEła*,

'!'Éitorřgeä.Éĺrŕ1ľĺłÍkze|ŕíző idiíponthoz ĺijgzített Kumu|áĺt éĺtékhez képestj: .i

l&s,zęE'' !fu .*ł.Íí|gü!űĘĘ.ĺ,Jigt.

ĺA megadótt idÍípontĺá ĺleiĺilsĺvłĺLbozĺsérték felettĺ łjgszes változéséĺtéke, 8
amennľiben a bázis éĺteĺĺĺezhetŕíl 

,

lkgrrrr|í|t cÉ{eľték {t&iĺÉĺtét +ôs.*zetrrtteá* értůdce|c Ü
[A megadott idiípontla e|éĺni kívánt céléĺték, a béziséltékkel'nijve|t ijsszes vá|tozás
éĺtéke. 'amennviben a bázis éĺte|mezhetÍíl

GáěÍtB*.e|eré*(Éelĺrr*

ĺełgŕ@.,złlr

r-----l
T-------l
t-_---_l
;-
12015.11.30 |

ffiloitor:

ĺĺfu*.oĺ*l |Kwĺuilffi-l Đ#s.

íaas'éĺęnęąe3c |Fem-l ''* .ĺ 6 re* |Fffieffi---l

.Terýĺ*fuń*'.6azfrpg 
efuň'ł{*Ed|.. 

'ilg'időBuÍ|(
váłlĺa.' đě.dÉĘ ÍAz ę|ijąőldEpo.|,1thozl.ogzÍtett Kqmu|ií|tÉĺtékńę.z hépesľJ: " .r-----_]o]'a
ls*zes ľstozŕ* ĺ |ńrĘ*|đĐĹt*}
'ň;;J-fiil.;";ffiiíí"tiltíi.en.* Íe|ettiijsszes változáséĺléke. c t-----ldíź€|
amęnnľiben a báeis érte|mezheĺŕí-}.:

ügnü|stÜaÉ.rlsk$Ęĺeé'rté'!ĺ1sP€*1łif9,1'Ę,.érÍEttlE. ,o r---- 'pu5i
[A megadott időponha elélni kíváht cé|éĺték, a báziséĺtékkel nijvelt ijsszesvá|tozas
éi!é.ke, emennuiben' a bázi9 ÉÍte|mezľl'ętől.

fiHéŕ'täędŕrÉE.đíü't|ls |?o':lo'ĺ.l 9q



l lil|il|| |ĺ|ill| ||illl||| |il il||||ill |||l| ||il |||il l||il lillil*s1573571521?* l ililil til iltil ilIl ilil lil ilil |llil lill lil lllil llil lllil ||ilt tffi lil il||*D20150A25141951*

|ndikátorok - 13- l 21 o|da| ( v2.o.o.325'4].

Ś?áł ;nóF.

ĺÉza&błĺlęzfie6;

ttÉĺté*egľEtg:

f;xE#mtenđeĺNÍa:

Tmľad*o*ľagľzftfue; gđ.:r5iaöt.zĺlc r.łrgüiqđł.Tżft

uí*orś,gÉ|éŕ.Éłĺe |Az eÍźzí5idi[oonthoz ĺij9zített.Kumulá|t éĺtěkhez képestJ: ',ýl# |- 101źą

ě+*zł*'ľiłtozĘr.{fuü*ĺ{Ę4!..|đgc: 'i*;].
[A megad{itt'időponlia e!ďrĺ ĺĺíváńt'báziséĺték fe]etti ijsszes váltôzÉq átéke, .{ä''2F. r_-,ď,-JEl
amennpilen a bázis éĺte|ľezhetől

'$a1.eddt*fuet.{t{ziséĺ!Ěftłěs 
.49+g.t$1f@'ceľ. ... ,.{flJs |-- ,0,/6i

íA meggdott időpontĺaeléĺni kívÉnt cé|éĺték;.ě bázisátékke| nijve|t összes vátozás
éĺtéke;.amennĺiben a biázis éĺte|ĺnęzhetŕíl

ťäérÉŁdeÍÉB]ĺ|śEme l6ĺi.1'1.9Ür_-l

ľrđkÉton
lrl

ľ .: -. -Ę'.i-: .-.-- .. t---' . ' ..- 
' ' 

| |

seE&ď&
asąBt*ľ.aęu*6c lN-em- 

--l
ĺń$ĘĘĺi*ěg: ry
tĺEĺáíÚr$eĺrrleĺrc*ľ lNffiekvő--l

Tenffik ľiĺĺł:řÉłe:
riĺioiáa*"ĺt

ífiŕÉ.

T8ľgüłĺsÍ"zł|c

| 1Ü|.23l

r----_ 3đBrÍlgl

t--- rffisq

ltolg.ĺ lo --l



*s15735715?4?**D20150425144951*

lndĺkátorok - 14.l21 o|da| (v2.o.o.3254\

ffi|oílton

tám*'nĺ6a

nĺ*'ĺĺeace#ó' lŇEln:-_l ĺw&g.ĺq1nełĺ*i. lŇEffitET-l

Eŕzäĺilđ*rłle Tĺrgly.í|đ*złk

vstozĺg oÉ|&r!é|ęe |Az e|íLzii időponthoz ĺijgzítďt'Kumuláĺt éĺtékhez képestJ: íBíJF

ógaajee Í'*tbiłÉą 1llsigÚ'iđ{Ú+ilqge
[Á megadott idiíponlĺa eléiĺi'kÍváńt báziséÍték Íe|etti łjsszes vĺí|tírzá$.átéke, ,w
amenrnuiben a'bázis élte|ľezhetií]

'Ŕgrrľłč|tcÉłěrté'c$&i*éľÉk+6ecz*sđtmí*éĺtĚlce|c ffiffig
[A megadoR idŕíponha eléĺni kívánt cé|éilék. a biázisěĺékke|.nijve|t ijsszes vá|tozás. 

..

éĺtéke, amęnnľiben a bézĺs éĺte|ĺnezhetŕíl

GÉĺéťĺÉk.e|éĺá*l đáb'łnc

l=---1.4
r----- 40a.Ea

t-----------ro-4 jgrl

.|201'g.T1-:.é.. l

eaeo'ĺĺa"-* rÉĘť.*iöloł|c'

v*łorÉ*'cäěłł*lelłz e|ŕízííidŕíponthoz ĺijg?ĺtęt! Kumu|éltéÍtékhęz hépesl]: :íQtntF:

Đ**ze* vfltmfu r {ńľqľiÍ|đszak*;ľ

[A megadoit idĹíP'ontÍô eléili kívÉnt.báziséĺtékié|etti ijsszes vá|tozÉs éĺtéke. frlĺE
ameňiryiben a báais éĺtdlmezhęÍjl

|ggrnđätcäéĺrék&fuÍsĚřtátt+'fucae*ľńEozĺ*'étÍé*GtE M.fr'
ÍA meqôdott idií'ponłÍđ é|éini kívánt eé|Éĺték. a.bázisáiékkÉ| nijve|ĺ ijsszes vá|tozél ' -

éĺtéké..ämennt'ib ęn, ďbázis éĺtelmezhetĹí|'

ffé.Éŕték ctéŕÉ* Éĺt'. ll|É

l- '.4

l----- 'tBEl

T-_------E0-Ür5l

lzq,o]nłq. 
--l



*s1573571524?**D20150425141951*

|ndikátorok - 15. l 21 o|da| ( v2.0.0'3254)

Tenładďot,rögnfráęe:

vłffiozásEäÉrtéftE{Aze|í5zí5 időponthoz rijgzített:Kumu|ií|t éĺtékhez képestJ: g

ôEtzęa.; ýĚilozĺB. t*'ÉT$ntBFł ł*łl
[Ámęgaddtt"idŕípontjaę|áłikívántb.Ézisértékfe|etti'osszes,változ6sátéke,'s
amennyiben a bázis éitelÍÍ,Ezhetłjl

'QnndíltrÉłérłÉk 
{tÉzisértÉk + äa.*łł*retoa;í* ártĚlĺeF 0

ÍA meqadotł idĹíponłĺa e|áni ki"vént cé|érték.,a.blizisě*ékke|.nove|t összes vé|tozás
éĺtéke;,amennyiben ą béąis éĺtelmezhet.ól

Gäéńer<, elér é*: đłEňĺł:

'Eđzőĺ{6łłĺt Tíĺgffi7ĺl'/r

-

-

r--------l
porTrc.-_r

M|đtan.

szffi.*ě; |ffirÍ'uE.____l 1t#ę!ooéÜ:

atz*ĺÉtęłmđlq6c F'em ---l a66ełĺľ1eĺ ľĘ |Ńffiffiď--l

T'eÍ.vałí#k]łöiiř3tĚEg:
eöađ.*l.ftl*ĺ* TáÍgü'iđňiztk

l__-__--li. í|

f--T ?eĺl

f--------TiTEl

|iÜl6lT30 
__-l



| il1ilil ril ilil ľil ilil til tffi illl ililr ]il rffi ilil rill rill*s15735715242* | ||lil |il |||il ||ll ||il |||il llll l||il |il| |lil |||il l||ľ |lil ||ill lil ||l| |ill*D20150425144951*

Indikátorok - 16- l 21 o|da| ( v2.0.0'3254)

l&tfuręes:

ĺwáor.mĺąĺĺ*i:

słámĚe-nótai

sĚźi.iéĺbłłleffi:

Wllráilo;ĺ;.

lEneĺgiahatékonység nôvelés !éýén megtakaĺított éves e|sŕídleges [pľiméĺ}.eneĺgiahbldozó mennyiségé l r I

Tenładđokmgrftése: 
Eđz6ĺ'|ó'łołk. Tlńrqľ i{'đ*zÜt{

vÉttorá*pÉ{Érté|oe[Az e|ŕízô idtjponthoz ĺögzítďt Kumulé|t éĺtékhea képest]: iffi' ĺ--_-T?.g5|
'oeezes ťÉnozś* e tíĺggiÍ|6szski.JE
[Á megadott'idŕíponlÍH e!éiňil*ĺuJniĹa1i*e'tek Íeleitiijsszes vá|ľĺxÉs átéke, llls |-- 3 5,líl
emeńnuiben a błázis érte|mezhető'|

|ľPlľł|*Ť!ľtf {DtręiÉlí,!äđqlłqľ$peíĚěđ|nl,ľ. ., ';,,. ,':íł.s. [ 
_-_- 

3 s,bl
(A megadott időpontĺae|áni kívÉnt;é|éÍték. a bázisátékke| növe|l összes vé|tozás :

éĺ!éJqe,'amennviben a,.béąis. áte|ľnezhetől

ct*ĺłe*'e*ĺc*đáü",.Ě ,ląoĺz.ĺl:o___l

ĺŕ$fięoryěÔ;

.łffiĺfuĺĺeĺĺĺęne+

lKuri]uÍáÍt-ls@q'ó'@
aŔz*l Éy'ełnęalee

T.eĺľaMift:łögłBffi
EřIöiđö*zĹk

v#roz* c*atÉ|<eĺłz elłíiĹí j'dŕíponthoz ĺijgzített KumulÉ|t éitékhez képestJ: !ĺ.s

ä*sĺes ľ8ttołĹ* a {ÉrqľiÍlfuuĹEi.Jr

[A megadott idiípontĺa eléini kív3nt.bázĺséĺték feletti összes változés éĺéke; łFÉ
amdnnýiben äbáais éĺte|mézhelłĺl;

ľrĺgrxrłĺlt oHéľiet ĺbfizĺsÉľtélt"+ 6e*zee ťÉtÚoEí*'éľidtĚ* 35!B
[A meqadott idiípontĺa eléĺni kíváht eé|éŕék. a báziséÍtékke| nijve|t' ôsszes vií|toąás
éttéké,.amennviben a báaĺs;éĺtehirezhetĺíl.

aeémÉ*eĺéręűbBtE

r.ÉÍgu.idłĺB€ł*

r- 1?951

ll------ITBEI

ĺ- 53g5l

|a0Ę-|.l.30 
.l



|||||il|| |ľ|il| ||ill|lil |ill| |il |l|] |||] ||il |||il llil lillil*s15735715?42* | ililil til ilil ilil ltil !|il ilil il|il lilll lill lil llil llll llll| til til ilrl*D2O15Oa25144951*

|ndikátorok . 17. l 21 o|da| ( v2.0.0.3254)

Tenrad#okĺögpftÉse;
EE:6lďt+|!

v$nzň*.cÉlérĺ.éleĺAz eftízŕí idiíponthozĺögzített Kumu|É|t éĺtékhez képesĺJ: {'..s.

ögaes vätoaís e tírgu*|.bzłk*1r
[Á megadott idŕíponha ę|áni kívánt:báziséĺték Íe|etti ijsszes vé|tozás átéke, sffi.
amenńpitlĚn a bázis éĺte|ĺre:hetől

'&mĺđfitoÉłéĺtěk$Ézfuá:ĺtÉ,|ĺ+đq.*ze*v*tmágértĺtĺe} 
firs5

{A megadoti idŕípontĺa e|áni kĺvánt cé|éĺték.'a.béziséĺtékke| nijve|t összes vÉ|tozás
éĺtéfie,'amennviben a biĺzis éńe|mezhetől

eĚłé.łe'. 
"|é"é* 

đĺilüłr*ř

&rĺadmt.,ĺ6sÍÍÉgÉ
E|đađ.ł!'đ*ĺ'k, ľáĺgü'id6íäk

t------m
r-8sEl
f---E-e?El

lto?i-.--.ĺ-, 1

rľ'đ{Ér{t.tlěĺě. rte*r*ĺAz.eRí;,ĺí jdĹĺp9rlthciz.1ligzitett Kuľru|ÉltÉltékli.ez'!épq,tľ íry
Ô**zes vfitońs s tĺrgýiĺ|iísiđ|Íłr
tA ĺnegadoii idapont1a e!élľĺi kivántléziséĺtel ľe|etti összes változás éĺtéke, řłP
aĺĺ.renńtliben a bázis éile|mezhe!Ííl:

*"*ĺet.é'É.tě'.tbfoĺs.éľté*+oacaeevtrołÉ8éÍÍG|ĺřtc flffi
IA megadott idŕíponłĺa 'eléĺni kíváirt .cé|é'lték, ä.béziséÍtékkel nijveĺt összęs"vá|tozés
éĺtéke..amennyiben a bÉzis éĺtelmeehetÍíl'

oHéÍté|řdénÉ*đóül'i.*



l illil ilil iltil ilu ilil tffi llll llil lill lil lil llil lllil llll llll lil lil*D2015OA25141951*

Több meovalósítási he|vszín. 18. l 21 o|da| ( u2.o.o.3254\

Járás {automatik'usJ: K's|f1seo.ĺąĺ{os!dĄ9q-

TeIepü|és:

|ľányítószám:

r-----rEBl
Kijzteĺij|et (út. utca, tél' kôz' eqyéb]:

Hézszáń:

He|vĺaizi szám:

| Iilill|l il ilil l|illlil lil lllilllll lill llil lllillllil lillll*s1573571524?*

Jáĺés [automatikusJ: Kistéĺséq Íáutomatikusl:

|B-ffiąi_|Bffi-oestl-----r--: I t. '

Telępülés:

lĺ'ányítószám:

[-- 1086l

Kijzteiü|et [út, utca. téĺ, kijz. eguÉbJ:

H'ázszám:

He|gaizi śz,ám:

Te|epij|és:

|ĺánuítószám: '

f-- ros6l,

Kijzteĺü|et [út. utca, téĺ. kijz, eľéb]:

Házszám:

He|r,ĺaiziszám:



I lilill ilt il1il ilil lril llil illl lllil lill llil lllil lllil ilril ililt til illriltl*D2015O425141951*illlill| til ilil ilil ltilt til tffi ililt til] lil ril ]til lilt ill*s15735715242*

Több meova|ósítási he|vszĺn - 19. t 21 o|da| ( v2.o.o.32il\
Eéoió fautomatikusl: Meqqe'Íautomatikusl:

Jéĺás [autgmatikusJ: Kis!éĺsea'Íautomatikus|:

Te|epij|és:

lŕényítószám:

l-61
Kijzteĺü|et [út. utca, tél"'köz, ęgyébJ:

Házszám:

He|viaizi szém:



i ŐilIil|il ilil]illtill ilillllillll] ililt ilil ilil ]1il illllll*s15735715242* Itill| tiltillilt]ililt||ilt ililt|llil ililt ltililil rilltilil tiltlilil||ill*D2015c)425144951*

Kö|tséq funkció (1l2\ . 20. l 21 o|da| ( v2.o.o.3254\



I iltilil |lil ilril lill| ilril ilil ill| lllll lllll lil lllil lllil lllil llil ril lil ill*Ď2015oa25141951*| il]il|| r] ilil ]il lllil llll lilil llll lilll llil lllil lllil lil lil*s15735715212*

Költséo funkció QI2\ - 21.l21 o|da| ( v2.0.0.3254)



| iltffi il iltil lilt ilililil lil lil|| ilil ]il lill llillil lil*s1573571524?* | ||]il |]l|||il|l||| ||l] |il|l|] ||il||lĺ l|il |||l |il|il l|ill||l||il lil*D2O15O425154723*

Proiekt adaüap - 1. ĺ 21 o|da| ( V2.0.0.3254)

K|EMELT PROJEKT ADATLÁP

KORNYEZET És rHlrRclł OPERATÍV PROGRAM

Kłizépiiletek kiemelt jelentőségĺi épü|eteneľg etikai Íejlesztése
c.

kiemelt projekt konstľukciihoz

KEoP-z0l5-5.7 Ü

1. TÁhłt]EÁTÁs! Kt]NsTHUKül t'|EcJEL.iLÉsE
1.1. A pá|yázati Íe|hívĺis kódszáma: KEoP-5.7'0/15

2- A PE0JEKT ÍisszeszŐ ÄDATA|
2..l' A proiekt címe [max. 250 karakterl

st Főváros Vlll' kerü|et Józsefvéĺosi 0nkormányzat középij|eteinek eneľgetikai koĺszerűsítése

2.2. A proiekt megva|ósu|ásának he|yszíne-

Féqió: Kistérség:

Telepij|és:

|ĺányítószám:

FoBt----l

Házszám:

Heĺvraizi szám:

2.3' A proiekt megva|ósÍtásának kezdete:

2.4. A proiekt meqvalósításának befeiezése:

2.5' A proiekt elszámo|ható kij|tséqei 
.cisszesen 

ÍFt|

2.6. Az igénye|t támogatés łjsszege [FtJ



lliltil il ilil ]il ililt til til ilil ililt lilt l||il ltil lil llil*s15735715242* | iltffi ilil il1il ilil ill|| ]il ilil lill llll llil llll llill lill lllil lilll llil lll*D2O150425'1 547?3*

Proiekt adatlaD - 2. I 21 oldal ( v2.0.o.3254\

2.8. Kériük. adion ĺcivid o-sszeÍog|a|ást a proiektĺőĺ [maximum 100Ü kaĺakterJ

fej|esztés cé|ia a Budapest FŕívÉros Vl||. kerü|et Józsefvárosi [inkoĺmányzat á|tal fenntartott E db kijzép.ü|et energetikai koĺszeĺűsítése.
: épĹ,iĺetek üzeme|tetési k.o|tségei je|entős terhet ie|entenek a tu|ajdonos száméĺa. ame|ynek Íő|eq a ÍĹjtési hiíiqénybtj| száĺmazó magas kő|tség
or.a.
épü|eteket Íoýamatosan és rendeItetésszerüen haszná|ják.

Ą fíÍtési enerqiaigény csdkkentése érdekében az alábbi beruházás keĺti| meghatározásĺa
' épületek kü|siÍ nyílászáróinak energia.megtakaĺítást eredményezłí cseĺéie: 468 m2
- éoületek hom|okzatainak hőszĺoete|ése: 1621 m2
. épületek Íijdémszigete|ése: 

.l782 
m2'

3- A PÁLYÁZÚ ÄDATÁI
[Éves beszámo|ó. a|apító okiĺat. SäA beva||ásban szerep|ií adatok a|apiÉn]

3..l' A pé|yázó te|ies neve:

Fijvéros V|||' kerület Józseĺválosĺ 0nkormánuzal

3.2. A pá|vázó rövidített neve [amennyiben le|evénsl:

ózseŕvÉĺosi 0nkormÉ

3.3. Gazdálkodési Íormakód [GF0 kódJ:

3.4. Adószám Í8..l-2 karakter|:

FsruEiisr4rl
3.5. Bankszám|a szám:

3.6. Statisztikai szém:

ffi
3.7. Céobílósáqi beieqvzés1 bírósáqi nviIvántaĺtésba véte|/vá||aIkozói iqazolvánv száma/töĺzsszám:

3.8' A|apítás idfípontja: [a|apító okiĺat a|apián]

3.9. Minősítési kód:

Fŕjtevékenvséo TEAOH száma és meqnevezése:

TEÁ6E'08
Fei|esztendií tevékenység TEÁ0H száma és tevékenység megnevezése:



I lliltil til tilil ]ilt ililt llil llil lllilllll llillllil lllillil lll*s15735715242* il1ilil tilillililu lill||ilililltillll] llilllll llillllillilllllll lillll*D20150A25154723*

PÍoiekt adaüaD - 3. l 2'| o|da| ( v2'0'0'3254\

A Íenti kateqóriák rész|etes leírésa:

A - A PáluÉzó nem a|anva đz ÁFÁ.nđk. Az e|szÉmolásná| az ÁFA.vaI nijve|| Íbĺuttól ijsszea kerÚl Íiqve|embevéteke.

B - A pá|yázó az egyszerüsített vá|la|kozói adóĺó| szó|ó 20Ü2 éviXLl||. B|. 15') to-ĺvény hatáýa a|á tartozik. Az e|szémolásná| ez ÁFA.va| csokkentett
ĺnettó] o-sszeq kerü| fiqveIembevéteke.

C - A pá|yézó a|anya az ÁFA.nak. de a pá|yázatban megielij|t. tÉmogatásból Íinanszíĺozott tevékenységekke| kapcsolatban fe|melü|t költségeiĺe
vonatkozóan adó|evonási iog nem i||eti meg. Az elszÉmolÉsnÉ| az AFA-va| nijve|t [bĺuttó] iisszeg keĺü| figye|embevétehe'

D - A PÉ|yázó atanya az ÁFA.nak. a pá|yázatban megie|ôlt. támogatásbó| finanszÍrozott tevékenységekkel kapcso|atban fe|meĺü|t kij|tségeiĺe
vorratkoz'óan adó|evonási ioq i||eti meq. Az e|számo|ósná| az AFA nélkü|i [nettól ijsszeq kerü| Íique|embevétehe.

E . A pá|yázó a|anya az ÁFA-nak. a pályázatban megie|ôlt. tÉmogatésbó| finanszírozott tevékenységekke| kapcso|atban felmerülľ ki:|tségeire
vonatkozóan téte|es elkü|önítésse| á||apítia meg a levonható és a |e nem vonható AFA ijsszegét' Az e|szÉmo|ésná| az AFA nélkü|i [nettó} irsszeg
kerü| ÍicueIembevéte|ĺe'

F . A pÉ|yázó a|anya az ÁFA.nak. a pá|yáaatban meg|elij|t. témogatásból Íinanszíĺozott tevékenységekke| kapcso|atban ŕe|merÜ|t kb'|tségeire

vonatkozóan arÉnyosítássa| é||apítia meg a |evonható és a le nem vonható AFA dsszegét. Az e|számo|ásné| az aĺányosítás számítását me|Iéke|ni

ke||. A kijltséqek ebben az esetben az aránvosítássa| koľiqá|t éÍtékben vehetők ĺique|embe.

G - A Pá|yázati Útmutató nem teszi |ehetővé a |e nem vonható ÁFA elszámo|ásét' Az e|számo|Ésnáĺ đf ÁFA né|kij|i [nettó] ijsszeg keĺü|
ÍioueIembevétehe'

3.1 0. A Páýázó ÁFA |evonási ioga a támogatott pľoiektte| kapcso|atban:

[A megfele|ŕí szdveget vá|assza ki!J

. Pá|yázó aĺanya az AFA.nak. de nincs levonési ioga. térgyĺmentes IBĺuttć Ý

3..l 1. A pá|vázó székhelve:

TeIepü|és:

udđpest Y

lĺÉnyítószám:

FoBr---l
Közteĺü|et ĺrit. utca. tér. köz. eqvébl:

đross u(cđ

3.12. A pályázó postacíme

Béqió:

TeIepü|és:

udapest Y

Ilányítószám:

lToBt---l
Kijzteĺü|et ĺút. utca. téĺ. koz. eqvéb'|:

s utca

Hłízszám:

HeIvraizĺ szám:

Házszám:

Postaĺiók iránvítószám:

lT43i 
_l Postaŕiók:

160

Kistéĺség:

Meqve: Járás:

Kistéĺség:

Meqve: JÉĺÉs:
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Proiekt adatlap - 4. I 21 oldal ( v2.0.0.3254)

3.1 3. A pá|yázó hivata|os képvise|őiének/képvise|iíinek [vezetője. a|áítóial adatai

Név:

BeosztÉs:

Te|eĺon ]:

Te|eíon 2 ĺmobill:

Fax:

e-mail:

Név:

Beosztás:

TeleÍon 
.i 

:

0nhibéién kÍvü| hátrányos qazdélkodási he|yzetü?
Íioen/neml

f zuĺ|,ĺ" |--- zoTil ľ"
r-] 65,69í000l r-] 464 64i Ü00|

r 1,6 6mT?i 0Ü0 |-Ts,,8 88,000

r-?E5,0i000l r-_400í,84Ü0Ül

r-?65,0i000l r- 4003,8400Ül

Q tqen llQ lsen

Qľłem ||Qľlem

Tetefon 2 tmobill:

Fax:

e-mail

3.14. Kapcsolattartó szemé|y [proiekt menedzser) adatai

Név:

Beosztás:

Te|eíon ]

Te|eÍon 2 [mobi|} |3B 20 5.l75.360

Fax:

e-mail;

3'.l 5. Gazdá|kodásĺ adatok luto|só két Iezárt év adatai Ft.ban]

3.] 5.1. Vé||a|kozások esetében

l'|eqneYezés

Éves nettó érbevéte| vaou adóalapba beszémított bevéte|

Adózás e|ijtti eledménv vaqv idvede|em. i||etve vesz|eséq

Saiát tőke vaqv vé|la|kozói adóa|ap

M érIeoĺiíijsszeo

Á|ta|ános statisztikai áĺ|ományi |étszám [ĺij)
|az e|,i5zíi 1 2 havi KSH |étsziímie|entésben vagy
munkaüwi nyiIvéntartásban szerepe|ő te|ies
munkaidős |étszám számtani át|aga. tôrtszám
esetén IeÍe|é keĺekítve'|

3..l 5.2. tinkoĺmányzatok esetében

l'leqnevezÉs

Saĺátos míjkijdési bevéte|

M érIeqÍiíijsszeq

Módosított pénzmaĺadvánv

Tartaĺékba heIuezhettj pénzijsszeq
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Proiekt adatlao - 5. I 21 oldal ( v2.0.0.3254)

3'1 5.3. A||ami kciltségvetésĺ intézmények esetében

l,{egnevezés f---1 ł" f--1 ,ĺ"

lntéaményi kciltségvetésének íő ôsszege r-]
Á|ta|Énos statisztikai á||omÉnyi |étszém lftjJ
[azeliíző.l2haviK5Hlétszám|e|entésbeńvaqymunkaüqyin
nyiIvántartásban szeĺepe|ő telies munkaidős |étszém
számtani ét|aga. toltszám esetén |eíe|é keĺekítveJ

3.]5.4. Non.pĺofit szervezetek esetében

l,legnevezés [------l s" |_---_l ĺ"
osszesbevéte|

Adózéselőttieredmény

SaiáttÍíke

Mér|eqÍijijsszeq

Á|ta|ános staľisztikai ál|ományi létszÉm [ŕijJ

Ĺaze|őz!ó 12 havi KSH |étszámje|entésben vagy
munkaiJgyi nyilvÉntaĺtásban szerepe|íí teIies
munkaidiís |étszám számtani át|aga. töĺtszám
esetén IeÍelé kerekítveI
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Proiekt adatlao - 6, I 21 oldal ( v2.0.0.3254)

.t- A PHĺ]JEKT EÉ5ZLETES BEI-,|UTATÁSA

4'1- KéĺiiJk. feitse ki a feilesztés/proiekt indoko|tságát. cé|iÉt. mutassa be a fei|esztés/pľojekt cé|csoportiÉt és rész|etes szakmai tarta|mát

szÉmszeĺűsíthető eĺedményé| [maĺ. 60Ü0 karakterJ

Íeilesztés cé|ia a Budapest Főváros V|||. keĺü|et JózsefvÉrosi 0nkoĺmányzat é|ta| fenntartott 6 db k.cizépü|et energetikai korszerüsítése.
: épu-|etek üzeme|tetési kij|tségei ie|entős teĺhet ie|entenek a tulaidonos szÉmára' ameýnek fő|eg a ŕűtési h.ĺjiqénybő| származó magas kij|tség

öf oKđ.
épijIeteket fo|yonratosolr és relrdelteté.lszeĺĹielr Iraszllá|ják.

A ÍĹitési enerqiaigény csôkkentése érdekében đz ô|ábbi beruházÉs keĺü| meghatáĺozÉsla:
. épü|etek kü|sŕÍ nyí|ászáróinak eneĺgia-megtakaĺítást eĺedményező cseĺéie: 468 m2
- épü|etek homlokzatainak hőszigeteĺése: 162.l m2
. épü|etek ŕödémszigete|ése: 1782 m2.

Napĺafoĺgó K|ub eqy zártsorúan beépített kétszintes épü|et fijldszintĺén he|yezkedik e|. MiveI a tálqyi épü|ehész fe|ett fűto.tt tér ta|á|ható íqy
csak a két hom|okzat [utcai.udvaĺiJ utólagos hőszigete|ésérő| szó| a teĺvdokumentáció. A tég|a|ap a|aplaizú épü|et kétszintes. oromfa|as Iezárású
nyeĺegtetőve| fedett' A kü|ső határo|ó Ía|szerkezet 50cm vtg' tiJmor tég|afa|azat' A tárqyi épÜ|et a|att pince ta|á|ható. A meglévií nyílászárók fa
szerkezetűek. nem fe|e|nek meg a mai energetikai e|őírÉsoknak. A ie|en|egi homlokzati tére|hatéĺo|ó szeĺkezetek sem fe|e|nek meg a mai

hŕjtechnikai kôveteIménueknek.
utcai kőhomlokzat ĺossz á||apotban van íg1y elbontiuk. A hom|okzati Ía|szelkezeI a ŕij|dszinten |esz csak szigete|ve. íg1y annak |ezárását

épÍtészeti szempontbó| e.oy osztópárkánnyal ke| megoĺdani' ami szintén EP5 |apbó| készítendő 5/.l 5 cm kelesztmetszette|.

GyermekiólÉ|i Kijzpont épĹilete tég|aĺap alapraizú épü|et egy lésze |apostetős. míg a mésik része kontyo|t fé|gyeregtet.ĺjs kia|akítású. Az épi.jlet

|őtÉrbeépítés né|kij|i, a|ápincézet|en. A kij|ső hatáĺo|ó fa|szerkezet 30cm vtq. blokktég|a ŕa|azat. A meg|évő nyí|ászáĺók vaĺamint a ie|en|egi
i tére|hatélo|ó szelkezetek nem Íe|e|nek meg a mai hötechnikai kijvete|ményeknek.

Gyermekvi|ág Tagóvoda épü|ete ew tíz eme|etes panelépü|et fij|dszintién he|yezkedik el. tészben a tijbb szintes épij|etrész a|att. A ŕô|dszintes

'esítmény egy ĺésze mint Iepény épĹilekész a tijbbszintes eqység a|ó| ki|óg. me|ynek fedése |apostetős kia|akítású. Az épület |apostetős.
ipincézet|en. A kü|ső hatáĺo|ó ía|szerkezet 30cm vtg. b|okktég|a fa|azat. A meg|évő nyí|ászárók és a homlokzati téĺe|hatáĺo|ó szerkezetek nem

meg a mai hötechnikai kijvete|ményeknek

Gyermekvi|ég Úvoda épü|ete eqy tíz eme|etes pane|épü|et Íö|dszintién he|yezkedĺk el. ĺészben a tobb szintes épü|etrész a|att. A Ío|dszintes

esítmény egy lésze mint |epény épij|ekész a többszintes eqység a|óĺ ki|óq. me|ynek fedése |apostetiís kia|akítású. Az épület |apostetÍjs.

ipincézet|en. A kij|sŕj határo|ó Ía|szerkezet 30cm vtg. b|okktég|a Ía|azat' A meg|évŕí nyí|ászáĺók és a hom|okzati tére|határo|ó szerkezetek nem

meg a mai hőtechnikai kijvete|ményeknek

Ezüstfenyő Gondozóház Konyha tég|a|ap a|apraizú oromÍa|akka| |ezárt nyeĺegtetőve| fedett magastetös fijldszĺntes |étesĺtmény' Az épij|et
jtéľbeépítés né|küli. a|ópincézet|en. A kü|sŕÍ hatálo|ó fa|szerkezet 40cm vtg. tomöĺ tég|afa|azat. A meglévő nyíłészárók kávés fa|ba épített

Ía szerkezette|. ,A ielen|egi hom|okzati téle|hatÉĺo|ó szelkezetek nem ĺelelnek meg a mai hijtechnikei követe|ményeknek'

Ezijstfenyő Gondozóház épülete tég|a|ap a|apraizú lapostetős a|ápincézet|en |étesítmény. A kij|ső hatálo|ó Ía|szeĺkezet 45cm vtg. tiimciĺ

|afa|azat. A meg|évő nyí|ászárók valamĺnt a ie|en|egi hom|okzati tére|határo|ó szerkezetek nem Íele|nek meg a mai hőtechnikai

proiekt keretében az építési tevékenységen kívü| az a|ábbi tevékenységek va|ósu|nak meg:

teĺvezés
. közbeszeĺzés
. áĺta|ános pĺoIektmenedzsment
. mĹjszaki e||enőrzés
. nyilvénosság biztosítása'
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Proiekt adaťap - 7 ' I21 o|da| (v2'o.0'3254\

4.1. Kériük. Íeitse ki a ŕei|esztés/proiekt indokoltságát' célját. mutassa be a ĺei|esztés/pĺoiekt cé|csopoĺtiát és ĺÉsz|etes szakmai taĺta|mát

számszerűsíthető eredmén.rét ímax' 6000 kaĺakteĺl - Íolutatás

4.2- A ploiekt Íész|etes kiíltségvetése
4.2.1. Kijltséqek számvite|i kateoóriák szelint

Ä, {-2-l-es oontot a ,.Kłjltséq Íunkció', menüpontban sz.jk*éoes kitłjlteni!

4.2.2' Foľások [Ft. i|letve fl
A proiekt e|számolható kôItséqeinek meqosztása szükséqes.

Foĺĺás

|. saiát Íoľás

|/1. a támoqatást iqénv|ő hozzéiálu|ása

|/2. paĺtnerek hozzáiáĺulása

l/3. bankhitel

|/4. equéb. saiát foľás kieqészítő támoqatés

Il|. a támogatési konskukció keretében igénye|t támogatás

[isszesen

T-------l
r-- ü45145,ĺj|

/|y'ą6tĘg,.g.s./Ł..;:t.*=* r+{u.;üłďĺĺ{ílrrłĄ'ľĺĺla4 És.:..r'i'.v'ľsĺílĺ.j'vĺĺ1.łłłĺÍ-ďłľľ.łĺV

{. 3. 5zámszeĺíisíthetö eledmények
Mutassa be a pĺoiekt megvđ|ósításánđk számszeĺűsíthetÍj eĺedményeit [ploiekt indikátoĺaiJ.

KéĺiÜk' az adat|ap kitii|tési útmutatóban fe|soĺol| mutatók kôzijl az tin ploĺektiéĺe re|eváns mutatók vÉ|tozásÉnok cé|értékét megadni.

l'|onitoĺing mutató: cé|Érték e|éĺésének dátuma: kezdö dátum: proiekt megva|ósításának beÍeiezése [pályázati adatlap 2.4.
pont} + t ÉY- [é|éĺték e|éĺésének dátuma: befeiezö dátum: ploiekt megvaló*ításának beÍeiezése Ipá|yázati adatlap 2.il. pol
+ Íenntaĺtási idöszak éveinek száma [a pá!ľázó ioqi Íoĺmáiátĺíl Íiiggően: 3/5 éľl.

A 4.3-as oontot az ''lndíkátoĺok.. e|nevezésü menĺioontban szükséqes meoadni!

Ft

t------l
t--------l
r-------lr-----l
t-------l

é/

r-0]0Ül

t- o.ool

t- p.ool

t-- o.ool

t- o.ool

T- 0!Ül

t roo"ool

1 002
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Proiekt adatlaD - 8. l 21 o|da| í V2.0.0.3254)

5- Hoĺizontális szempontok éĺvényesítése
Horizontális szempontok [esé|yegyen|őség. kornyezetĺ fenntarthatósÉq} kbzij| együttesen maximurn 6 db vÉlasztható!

5.1 Fenntaĺthatósáqi szempontok

Vátasztott fenntaĺthatrísáqi szempontok:
Feilesztésle és Pĺoiektqazdára is szükséqes minimum ].] vá||a|ást tenni. de maximum 3 db váI|alás tehető'

Adion ĺiivid bemutatást a Íenntalthatósáqi intézkedéseklöl Ímaľ- 2ÍlÍ}0 kalaktell
Józsefvárosi 0nkoĺmányzat az a|ábbi fenntaĺthatósági intézkedéseket vá|laIja:

6. PartnersÉg Építés a proiektteÍVezés sotán
3c Kijrnyezetvédelmi/fenntaĺthatósági megbízott vaagy kcĺĺnyezeti neve|ési, fenntarthatóságioktatási Íele|ős kiie|ö|ése [ha eĺe nem kcjte|ezett}

Á.z 5-1-es oontot a ..Fennłalthatósáo.. eInevezésü menüoontban *ziikséoes meqadni!
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Proiekt adatĺao - 9. l 21 o|da| ( v2'o'o.3254\

5-2 E sélyegyen|öségi intézkedések

Vá|asztott esé|yegyen|őségi intézkedĺísek:
Fei|esztésĺe és Proiektqazdára is szükséqes minimum 1-.l vÉl|a|ást tenni. de malĺmum 3 db vál|a|ás tehetŕj'

Adjon ĺôvid bemutatást az esélyegyenIőségi intézkedéseklől [maximum 2000 karakteĺ}

JózseÍviirosi 0nkoĺmányzat az a|ábbi esé|yeg1yen|őségi intézkedéseket vá||a|ia:

1. Esé|yeqven|őségi munkatáĺs. íele|ős a|ka|mazása
4' A szeĺvezet ddntéshozói. munkavá||a|ói vagy közönsége számáĺa esé|yegyen|őségi kÉpzést taĺt.

Az 5.z.es Dontot az .EsÉ|tleouenlö*ég. elneÝezésíi menüDontban sz.jkséoes meoadni!
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Kö|tség funkció (2l2) - 11' l 21 o|da| ( u2.0.o.3254)



I tillil tiltilt tililtil til ľilt ilil tilliltiltil tilllil llil*s157357'1 5242*
iltilil ilillilililtililtil1|lil ililllll llilllll lil lllillllil lllil lil lil*D20150825151723*

Esé|veoven|őséo fil1\ - 12. l 21 o|da| ( v2.0'0'3254\

Esélyegyen|öség Eenyúitáskor Befejezéskor Fenntartás végén
éruényes érték teruezett érték teruezett érték

EGYEB SZEMPONTOK
1. EsÉ|y*qľen|őségi ľĺunkatárs
Íele|ős aIiiaĺmazasa ť|Jľ,J}

ĹFojIB6dÉ6}

2. Esé|leq.ienlůségi ter'l

[ĺo0ĺaIF;odatási ET} me gĺéte i|/l.,l}
{PrgjelíÜa4da'i

4. A sleFjtztt đontéshorói,
mUnka'ťá||al'ii uag.ĺ kĎzünsé ge
számära *sélĺe gyenĺösé9ĺ t:épzési
taťĺ {|ĺld } (P role lĺtgarda }

5. RendEIkezl k teIepÜlÉsi
esé[ie gyen|ff séĐi kĺncetĺciđvĺ|;
KoaoHatÉsi Esé|yegyen|űségi
P[ogrammĐlĺTtnł.el' illetve a pr']jsĺit
iIleszkedik g|ĺcĺ8aďĐtt |vs-hirz i|l'ľ'l?

{Fejĺesĺtés}
T. EsÉ|yĚ!yen|őséqi ĺe|niéľiis,
hatáseĺemeés ťuĺ\ĺ:| (Fej|es?tés}

11a. ľ.J.5k aránya u Íeĺs'5-, és
kozépvezeté s be n {9ĺ } éPÍo.j e ktÜ ázdff }

1 3'. Résrmunkaidős ĺ0Ü|s|Hoil3tottEk
seárna fő} (Fej|esdési

1 5' Fo g:ĺatékossá'g gaj é|fl
alka|mazłtta'h sńma (ĺő}

{PĺcĺjeKqĐzd.a'}

1E. Rnna Ínqla|kodatnttak szäma
Ĺíö! (Pĺojektłazlj:a)

17. Stl ÉľnĚ| iđö5tb.b. határcĺraÍlan
idejĹi munkasfľlződés kerstĚben
řr g I a| kodatotta k szaľna (íö}

[FejIesilés}
.1 B- Páĺyate'rdiő. hatá'rorst|an idejű
munka'sĺeeödiés keretdben
ĺE! | a| koilat0tts k słima (íő}

(FejIesżÉs}

1 9- Köĺépfrĺkťi ĺskolai uÉgzettsé gge|

nerfl renđeIkezö fi unksiärsaH
szäkmĐi to''áŁ.bké pzésé (Íő}.

f3. ľ{ők sńnra a ĺffg|a|k0ztat0tt3,E
kĺjšt rff} {Fe:j|esdés}

24. Rugalmas rnunkaiđősĺeľ'.ezÉs
vts g:ť csÚsdath atđ mun kakezđěs
Iehetősé ge t|${} {Fej|esdés}

Ž8. Vá||aIati. szętYgz*ti
gyerľľl e|ĺĺntÉzm énťe |ĺ ten ntaľtä's a

{|ťN} ťFejIesŻÉs}

{PrtjektqBrda}

żź. GyesÍő|. gyedrô|. ápĺ|äsi ,lliró|
visszaÍérôl.ĺ aĺkalmarä'sa az e|nrÚ|t 5 -
ěvbe n ifö} [PĺoL.ektgazda}



| il]ilil il iltil l|ilt ilil1 til til ilil llil ltil lil lllil lil lil*s'1 5735715242*
| |||ilil |||| l||il |lil |||] lil |||l lllil |||] ||il ll|ł ||lil |il |ll|l ||lil |il l|||*D20150a25154723*

Fenntarthatósáo (11]' - 13. l 21 o|da| ( v2'0'o'3254)

Fenntarthatóság Benyújtáskor Befejezéskor Fenntartásvégé
éruényes érték teruezett érték teruezett érték

!- Ktirnyezettudatos
menedzsment és
tervezés (Vá|aszthati)

1. K6ĺnyezeti szempontú tanúsítás szerint
mĹjkijdik [| /N l [Pĺoiektqazda]

3. c KdrnyezetvédeImi/Íenntarthatósági
megbíaott vagy kôrnyezeti neve|ési.
f enntarthatóság-oktatiási ÍeleIijs.
muľrkacsoport kĺjeld|ése lha erÍe nem
köteĺezett} [| /l.{ J lProiekt=qazda]

3.f A fenntarthatóságga| kapcsoIatos
krdÉsmegosztásaľi rÉszt vett
munkauÉ||a|ńk ariirl'a (FroiektgazdaJ

tudÉsrĺĺegasztásban lésztvevök szána Ifij]

dsse munkavá|I.:|ói |étszśm [főJ

'll . Kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkUzok, telmékek. aIapanyagok.
szoIgá|tatások beszerzésénél [| /ľ.l J

IPĺoiektgazda]

1 6. Partnerség építés a proiekttervezÉs és
végrehaitás során [l1NJ [Fei|esztÉsJ

20' Barnamezős beruhÉzás vaq}'al
igénybe vetľ teĺü|et je|en|egi hasznosĺtása
gĺedasÉgi cé|ú [|/N] ĺFei|esztés]

24. Heĺyseítlvé|asztáskor ki:rnyezetbarát
kôaIekedésĺ [e|éĺhetŕjségiJ szempontok
éĺvényesítése [l/N J [Feilesztés}

ll- Fenntarthati
Íeilđdést szolgáló
megvalisítás és
Íenntartás
(VáIasztható}

34. Másodlagos aIapanyagÍelhaszná|És
arányÉnak n.ove|ése a te|ies a|apanyag
ÍeIhaszná|áson be|ü| [FeiIesztÉs)

másod|agos a|apanyag [tJ

osszes alapanyag [t)

35. Úiĺahasznosított papíľ haszné|at az
irodai és nyomdai munkák során [|/N]
IFroiektgazdaJ

40. A |éheiijvő |étesítmény kôrnyezetében
a ÍoĺgaIomnövekedést okozó ťrtvonaIakon
terhe|éscsiĺ|apító intézkedések tijĺténnek
[|iN] [Fei|esztésJ

43. [isszes ke|etkezett hu||adék
mennyiségének csôkkentése It)

IFeiIesztés}

ĺH --l

t-------l ĺ-
t-H.--_---llr----l
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Indikátorok - 14. I21 o|da| ( vz.o.o.3254\
łnđikátoľ:

Számítás móđja:

Bázis értelmezhető Fai.l 
----l

|rĺértélierység:

Inđikátor tendencia lNöEkvő-_l

Tervadatek r.óg zÍtése:
EIőző i*őszak

Változäs célertéke [Az előzłí időponthoz rogzített Kumu|á|t értékhez képest): $

Összes váttołis a tárgy$đôszakĘ:
[A megadott idiípontra e|élni kívánt báziséĺték fe|etti összes vá|tozás értéke. 0
amennviben a bázis érte|mezhetŕÍl

KumulÉlt cé!ěrték {b.ízisérték + łtsszes YáltozÉs łártéke}: 0
[A megadott idtípontra e|éĺni kívánt cé|élték, a bázisértékke| nijve|t ijsszes véltozÉs
értéke. amennuiben a bázis élte|mezhető'|

Cětęrték e Eerés dátuĺne:

Tárgyĺđösrok

ĺ------l
T---------l

EorErr3o 
---l

kibocsátás csijkkenése Ý

Számtás módja:

Bázis érte|rnezhetô

tilértákeqysěg:

lndikátor len,dencig:

Teľvadatok r.óEzítése:
Effiző Bđósztk

Változás céÍértěke [Az e|ijzÍí időponthoz lijgzített Kumu|É|t éĺtékhez képest]: ü

Ôsszes változás t tárgyidtĺsztkĘ:
[A megadott idiíponha e|élni kívánt báziséĺték Íe|etti összes vá|tozés éĺtéke. 0
amennviben a bázis éĺte|mezhető]

KgrnuIáft céÉrték {báz.sértěk +'összes vÉfto?-ds értéke}t Ü
[A megadott időponka elérni kívánt cÉ|éĺték. a báziséttékke| nijvelt bsszes vá|tozés
éĺtéke. amennviben a bázis éĺte|mezhetií'|

CěÉrtékeÉrěs dłłtgma:

Tárgy}dőszak

T iri.il

[ 1]]rĺ

t ili.ĺl

|,Ü]ä]130 
__l



*s15735715?42**D20150825154723*

|ndikátorok - 15. ĺ 21 o|da| ( v2.o.o.3254\
xndikátor::

Szá'mřásmóďja:

Báe'séńelmezhetĺ. |Nil_-----l hdkátortendencia: Fvěkva-----l

Te rvadaÍok rłiq zítése:
Etőző íđőszak Tárgyiđőszsk

VÉttozás ceľértéke [Az e|ijzií id.cíponthoz lögzíľett Kumu|á|t értékhez képestJ: {ĺtt{ r- 11 1j
osszes váľtorás e tárgyEďőszekÍg:

[A megadott időpontĺa eléĺni kÍvánt bázisérték fe|etti ijsszes vé|tozás értéke, ttt'{ | zff.f|
amennviben a bázis érte|mezhetŕj.|

Kumuĺátt céFérték (bázisérÍék + öaśtes váttozás értáke}: , {{.tt.| |--_______ ,n2|
[A megadott idiíponha elérni kívánt cé|éĺték. a bázisértékke| ndve|t ijsszes vá|tozás
értéke- amennuiben a bázis érteImezhetől

CěEéĺtěkeÍerés dátEm* |20.|7..l.ĺ.30 |

ĺĺĺđikátor:

szÉ.mfrásmô-dja:

Bázis érteĺmezhetô. |Fffi-------l lndikátortendencis: |NdGkvő_----l

Tervadatok róozítése:
Etöző Bd6szak TÉrqy}đőszak

Váttor'ás céteľtéke [Az e|iiző idijponthoz rögzített Kumulá|t éĺtékhez képest]: ttt,{ r 1 1 ] ,ĺ
łissres vĺíľtoz.ás a ü'írg3łiĺíőszakĘ:
[A megadott idiípontĺa e|érni kívánt bázisérték ĺeletti ôsszes vá|tozás értéke. 1?,2 | 333.3|

amennuiben a bázis értelmezhetől

KurnuřÉřtcélerték(bÉzisérték+összesváttoz-Ésértékel: .. .'. . znp ĺ-- 3$j]
[A megadott idfípontĺa e|érni kívánt célélték. a bÉzĺséĺtékkel n'ove|t ijsszes vá|tozás
éĺtéke. amennviben a bázis éĺte|mezhető'|

Cě!értéketęrásđát&me: |'018l]:0 
_--l



ililtil lil tillt til Iilil lil lilt il1ililt ]il1 il1il 1ilil il|| ltil*s15735715212* l ||lilil |||l ||lil |l|il |||l| ||il l|il ||il ll|ł |lil lill| |il lil ||lil ll||| |il |l]*D?o150425154723*

Indikátorok . 16. l 21 o|da| ( v2.0.0.3254)

łndikátoĺ:
I

|AZ uveqházhđtásü qđzok klbocsátás cso-kkenése [t/évJ | Ý 
|

Szá'mfrás módja:

Eázis éľtelmezhetó:

}ĺ!éńékerység.

lndikátGr ten'dencia: FocŇn----l

Tervadatek riiEzÍtése:
EÉző íĺlőszak

VÉ}tozas cěüÉrtiáke[Az e|őző időponthoz r.ogzített Kumu|Élt éltékhez képestJ: {{{i{

osszes váĺtozás e tárg1rEđôszakĘ:

[A megadott időpontĺa etérni kívánt bázisérték Íe|etti ijsszes változás értéke. 333'3

amennuiben a bázis éltelmezhetfíl

Kur.nuÁ'łftcä3erték {bázisérték + łissres váÉtozÉs érÍéke}: 333,3
[A megadott időpontra e|éľni kívánt cé|érték. a bázisÉltékke| nijve|t.osszes vá|tozás
értéke. amennuiben a bázis érte|mezhetŕí'|

CéIé rték eterés đátu ma:

Tárgyĺđöszak

f-- r1r.i

r------444r1

444,

{nđikÁton

|Az üveqhÉzhatású gázok kibocsátás csôkkenése [t/év] | Ý 
|

Számfrás mócja:

B'ázis érte|rneehetó:

ľ.tértékegység:

lndikalor tendencia: Fôvav6---l

Tervad atak riiq zítése:

VáľtozŔs céÍértéke[Az e|tjző idtÍponthoz ĺcigzített Kumu|á|t értékhez képest]:

Összes váĺtołís a tÉrgyid6szakĘ:
(A megadott időpontra e|élni kívént bázisérték Íe|etti ôsszes vá|tozás értéke.

E$öző $đószak

źą,łł,

{44,4

TÉrryidőszak

1.ĺ.ĺ.

r-------==-=lI rr3.rl

t---------.-..-.
l Đ5l,5|

l,0,ü1130---l

amennuiben a bázis éĺte|mezhető'|

Kĺrnui,itt cétérték {b{zisérték + összee váttozás ěrt€keF łął.ł
[A megadott idöpontra e|élni kÍvánt célérték, a bázisértékke| n.ove|t összes vÉ|toziás

értéke. amennviben a bázis érte|meahető]

cělěrłék eBérě ĺ dätg ma:



*s15735715242**DZO'l 50825154723*

|ndikátorok - 17. ĺ 21 o|da| ( V2.0.0.3254)
1nđikłíton

Számfrásmódja:

Bázĺsértelmezhetö. Fa*-___----] |fldikátortendencĺa: Fvekvő 
_--l

Tervad atok rłiozĺtése:
Előző íđőszak

Változás ce}értéke [Az e|öző időponthoz rôgzített Kumulé|t értÉkhez kÉpest]: $

osszes változás e trírEy!đőszakŕg:
[A megadott idiíponha e|érni kívánt bázisÉĺték fe|etti osszes vá|tozás értéke. Ü
amennpiben a bázis érte|mezhetől

Kumusátt cé!ěrték {Ęízisérték + łisszęs vÉÉtozÉs értéke}: 0
[A megadott idtíponha eĺÉĺni kívÉnt cé|érték. a bázisértékke| nôve|t ijsszes változás
értéke. amennuiben a bázis érte|mezhetií.|

Cété rÍék etÉirés đ'átu ĺna:

Tárgyidösrak

r--l
l----------l
t--l
ErEri.go----l

Inđikáton

Számfrásmôdja:

Bázisérte|mezhetô. lŃil------l |ndikátortendencia: |Nôvekv6-----l

Te ruadatak riĺo zítése :
Etćizö řd6szak TÉľgyBđószak

Váłtozás céľértéke[Az e|őzŕí időponthoz rijgzített Kumu|á|t éĺtékhez képestJ: s [- .l 6s4E|

osszes változiís * táľryi&ĺszakĘ:
[A megadott idiípontĺa e|élni kívánt bézisélték fe|etti ijsszes vá|tozás értéke. ü | 1 6s4.23|
amennuiben a bázis éĺte|mezhetiíl

KumuÍ'Éřt céléńék (bízisérték +'összee vÉřtozÉs értákeir ü |-- 1 Aqá E[Amegadottidőpontraeléĺnikívántcé|élték.abáziséĺtékke|nijveĺtôsszesvá|tozás
értéke, amennviben a bázis érte|mezhetŕíl

cě|éĺtékeEerés đätrrma: E0rä11:0 
---l



| |ll||l|l ||| ||l|| ||l|| |Ill| |||] ĺ|ll |ll|| l|l|| l|ill |il|| l|lil lil |lil*s15735715242-* il]ilil]1 ill|t ilil ilililil1 1il] ltil ilililtil ilililffi ]]ililil ilililtil ilil*D 201504251547?.3*

|ndikátorok - ,|8' l 2,| o|da|

Számřás módja:

Báais ěrte|ĺneehetš:

lĺlértékegysůg:

łndikátor tendencia INöv-eRvő-----l

Tervadatok rłĺg zítése:
EDőző íđőszak

VálÍozäs cěřěrtéke [Az előzÍj idöponthoz rbgfített Kumu|á|t Éĺtékhez képest]: {6s4'23

0sszes váttozás e tárgyldđszekĘ:
[A megadott időpontla e|éĺni kívént báziséĺték fe|etti osszes változés éĺtÉke. {ô|}4ŕ3
amennviben a bázis érteĺmezhetÍíl

KurnulÉtt cé!ěrték {bÉz.sértěk + łisszes vá[tozÉs értéke}: *6$4.?3
[A megadott idiípontĺa e|éĺni kívánt cé|éilék. a báziséĺtékkeI nijve|t összes vá|tozás
értéke. amennuiben a bázis érte|mezhetŕÍl

céIé rtěk ete rés dátu ma:

Tárgyĺłiĺöszak

t 33BE/61

t 33Bé4E|

Ei?rr.3o---l

Számfrás môdja:

Bázis éľte|mezhetô:

ł,lértekeg1.ség1

|ndikátor łendencia:

Tervadatgk ľógzítése:
EÍčĺzö !đőszak

Vlíttozís ce!éľtéke[Az e|iízŕÍ idiíponthoz li:gzÍtett Kumu|É|t értékhez képestJ: ts94"23

osszes váľtozás * tárgyiđósz*kĘ:
[A megadott idiípontĺa e|éĺni kívánt bÉziséĺték fe|etti ôsszes vé|tozés értéke. 3388Í4ô

amennviben a bázis érteImezhetől

Kĺmutáft céÉrték (báz.sérték + łisszes váttoÁÉs értékei.: 3388'46
[A megadott idtípontra eléĺni kÍvánt cé|értÉk. a bázisértékke| nijve|t ijsszes váĺtozás
értéke. amennuiben a bázis élte|mezhetĹíl

cěÉrték elěĺés dätgma:

TĚrgyBđószak

|- 1694Źí

r--------------.----;;;;;;]
I c UÜZ.bJ|

f sogr.gsl

ltorsrrro 
_-l
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Indikátorok - 19' ĺ 21 o|da| ( v2.0.o.3254\
tndĺkátor::

Sĺámftás móđja:

Báz.s ěrtelmezhetó:

řlĺéńékegyság:

Indĺkátor tendencia'

Tervadatok rłiq zítés,e:
Etőző řdőszak Tárgyídőszak

Váttozás ceľeľtéke[Az e|ijző időponthoz logzített Kumu|á|t értékhez képest]: *6s4ŕ3

łisszes válĺozás a tárEyidöszakĘ
[A megadott időponha e|éĺľli kívánt bázisérték fetetti ijsszes vé|tozás éĺtéke. 5o82'6s

amennviben a bázis értelmezhettíl

KumuT"*tt cé!ěrtěk (bÉzisérték + łisszes vá[tozÉs értéke}: 5$8f.6s
(A megadott időponha e|éĺni kívánt célérték. a bázisértékke| nijve|t bsszes vá|toziís
értÉke, amennviben a bázis érteImezhet.ĺí]

Cétértěk etérés dátu ma:

f-- 6 ii6sa

|---- ů?A q'

1 ES4

{ffiíĺkátorj
nijve|és lévén meg|akarított éves e|siíd|eges lprimerJ eneĺgiahordozó mennyi |l

Számftás mödja:

Bázis éľte|meehetô:

tlĺéńékegység:

łndikátor tendenci8:

Teľvadatok róEzítése:

Változás céľértéke [Az e|ijző időponthoz ro-gzített Kumu|á|t éĺtékhez képest]: t694ŕ3

Ôsszes váľtozás a tárryidőszakĘ
[A megadott idiípontla e|érni kívént bázisérték ŕe|etti ijsszes vÉ|tozés éĺtéke. G776Í92

amennviben a bázis értelmezhetö'|

KurnutÉřt céFérték (bĺĺzisérték +'lssze€ vÉřtoz.ás értáke[ 6rí6.$2
[A megadott időponka e|érni kívánt célérték, a bázisértékke| novelt osszes vé|tozás
értéke, amennviben a bázis éĺte|mezhetijl

Cělérték eĚrěs dĚtr! ma:

EÍöző időszak TÉrgyidószak

B 471.1

f-- I4?r.iE]

Ertrilro ---l

'I 694
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Jéĺás [automatikus}: Kistérséq [automatikusl:

TeIepü|és:

Iránvítószám:
|-__-__Tňnq]

KözterijIet

Hézszám:

Héqió Íautomatikusl:

Járás [automatikusJ: Kistéĺséq [automatikusl:

TeIepij|és:

Iránvítószám:

f rogTl

Kijzterülel

He|uraizi szám:

Meqve ĺautomatikus|:

Járás [automatikus}: Kistérséq [automatikus'|:

TeIepü|és:

IlánvítószÉm:
f-----------:;;;t
| | UÜZ|

Kôzterij|et [út. utca. tér, kiiz, eqyéb):

Házszám:

Fĺ/b 
- 

--------l
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Meq'le ĺautomatikus|:

|ĺányítószém:
f lnml

JÉrás [automatikusJ: Kĺstérséq ĺautomatikusl:

Teleoij|és:

Kôzterület [út. utca. tér. köz. eqyébJ:

Házszám:

He|ľĺaizi szám:


