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KerületfejlesztØsi, Környezet- Øs KlímavØdelmi BizottsÆg vØlemØnyezi 
KöltsØgvetØsi Øs PØnzügyi BizottsÆg vØlemØnyezi 
KulturÆlis, Civil,  OktatÆsi, NemzetisØgi, Sport  Øs EsØlyegyenl� sØgi BizottsÆg 
nyezi 
SzociÆlis, EgØszsØgügyi Øs LakÆsügyi BizottsÆg vØlemØnyezi 
Tulajdonosi, VagyongazdÆlkodÆsi Øs Közterület-hasznosítÆsi BizottsÆg vØlemØnyezi 
VÆrosüzemeltetØsi BizottsÆg vØlemØnyezi 
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HatÆrozati javaslat  a  bizottsÆg szÆmÆra: 
Közterület-hasznosítÆsi BizottsÆg, KerületfejlesztØ-

valamint  a  KöltsØgvetØsi Øs PØnzügyi BizottsÆg 
megtÆrgyalÆsÆt. 

A  Tulajdonosi, VagyongazdÆlkodÆsi Øs 
si, Környezet- Øs KlímavØdelmi BizottsÆg, 
javasolja  a  KØpvisel� -testületnek az el� terjesztØs 

Tisztelt KØpvisel� -testület! 

I. TØnyÆllÆs Øs a döntØs tartalmÆnak rØszletes ismertetØse 

A  helyi önkormÆnyzatokØrt felel� s miniszter az ÆllamhÆztartÆsØrt felel� s miniszter egyetØrtØ-
sØvel az ÖnkormÆnyzati feladatellÆtÆst szolgÆló fejlesztØsek tÆmogatÆsa 2020  cím�  pÆ-
lyÆzatot hirdetett a MagyarorszÆg 2020.  Øvi központi költsØgvetØsØr� l szóló  2019.  Øvi LXXI. 
törvØny (a tovÆbbiakban: Kyty.)  3.  mellØklet II.  2.  pont a),  b)  Øs  c)  pontok szerinti Önkor-
mÆnyzati feladatellÆtÆst szolgÆló fejlesztØsek tÆmogatÆsÆra. 

A  pÆlyÆzat benyœjtÆsÆnak hatÆrideje: 2020.  jœlius  10. 

A  benyœjtÆsi hatÆrid�  elmulasztÆsa jogveszt� , tovÆbbÆ papír alapœ benyœjtÆsra nincs lehet� -
sØg, azt kizÆrólag elektronikus œton lehet benyœjtani. 

A  pÆlyÆzat cØl/a  a települØsi önkormÆnyzatok Æltal fenntartott bölcsödØbe Øs óvodÆba jÆró 
gyermekek minØl magasabb színvonalon törtØn�  ellÆtÆsa, az egØszsØgügyi alapellÆtÆs biztosí-
tÆsa, feltØteleinek javítÆsa ØrdekØben megvalósuló fejlesztØsek tÆmagetsaz  tairint a közös 
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önkormÆnyzati hivatal szØkhelyØnek az igazgatÆsi tevØkenysØg biztosítÆsa ØrdekØben törtØn�  
fejlesztØsØnek, felœjítÆsÆnak tÆmogatÆsa. 

CØlja tovÆbbÆ a rendszeres testmozgÆs el� segítØsØhez szüksØges feltØtelek megteremtØse, va-
lamint az önkormÆnyzat tulajdonÆban lØv� , belterületi közlekedØsi infrastruktœra fejlesztØsek 
megvalósulÆsÆnak tÆmogatÆsa. 

A  pÆlyÆzati alcØlok közül a kiírÆs (1.  mellØklet) aa) pontjÆban szerepl�  meglØv� , bölcs � dei 
ellÆtÆst nyœjtó intØzmØny ØpületØnek vagy helyisØgØnek - kapacitÆsb� vítØssel nem jÆró - inf-
rastrukturÆlis fejlesztØse, felœjítÆsa tØtelre javasolt pÆlyÆzni. 

A  JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ, BeruhÆzÆsi es  MØrnöki Irodavezet�  ÆllÆspontja szerint 
a Gyermekkert Bölcs � de  (Budapest  VIII., Nagy Templom  u. 3.)  felœjítÆsÆhoz kapcsolódó 
minden tervanyag rendelkezØsre  all.  MeglØv�  bölcs � deØpület homlokzat felœjítÆsa (bejÆrati 
kapu felœjítÆsa, zÆszlótartó Øs felirat elhelyezØse), a kerítØs Øs udvari lØpcs�  felœjítÆsa, vala-
mint csobogó kialakítÆsa javasolt. Terv, tervez� i költsØgbecslØs, m� emlØki hatósÆgi engedØly, 
komplett közbeszerzØsi dokumentÆció rendelkezØsre Æll. 

A  tÆmogatÆs maximÆlis mØrtØke függ a megvalósítandó alcØltól Øs a PÆlyÆzó egy lakosra jutó 
adóer � -kØpessØgØt� l.  A  kerület adóer � -kØpessØge 46.960  Ft/f� , így a maximÆlis tÆmogatÆs a 
fejlesztØsi költsØg  75%-a  lehet.  A  tervez� i költsØgbecslØs szerint a felœjítÆs mindösszesen 
bruttó  22.793.771  Ft-ba kerül.  A  bizonytalan euró Ærfolyamra es  a gazdasÆgi helyzetre való 
tekintettel javasolt 30%-os tartalØk beØpítØse, így bruttó  29.631.902 Ft  a beruhÆzÆs költsØge, 
melynek 75%-ra (bruttó  22.223.926 Ft)  tÆmogatÆs formÆjÆban lehet pÆlyÆzni, 25%-ra (bruttó  
7.407.976 Ft)  sajÆt forrÆs biztosítÆsa szüksØges.  A  munkÆlatokra 22,23  MFt-os tÆmogatÆs 
igØnylØse javasolt. 

II. A  beterjesztØs indoka 

A  KØpvisel� -testület jogosult dönteni a pÆlyÆzat benyœjtÆsÆról Øs fedezet biztosítÆsÆról, illetve 
felhatalmazni a polgÆrmestert az adatlap Øs az egyØb kapcsolódó dokumentumok alÆírÆsÆra. 

III. A  döntØs cØlja, pØnzügyi hatÆsa 

A  döntØs cØlja a pÆlyÆzat benyœjtÆsa, Øs a sajÆt forrÆs biztosítÆsa. 

A  pÆlyÆzat benyœjtÆsÆhoz szüksØges önrØsz összegØt,  7.408  ezer Ft-ot javaslok az ÆltalÆnos 
m� ködØsi tartalØk terhØre biztosítani. 

IV. JogszabÆlyi környezet 
MagyarorszÆg 2020.  Øvi központi költsØgvetØsØr� l szóló  2019.  Øvi LXXI. törvØny (a tovÆbbi-
akban: Kvtv.)  3.  mellØklet II.  2.  pont a),  b)  Øs  c)  pontok szerinti ÖnkormÆnyzati feladatellÆtÆst 
szolgÆló fejlesztØsek tÆmogatÆsÆra, összhangban: 

az ÆllamhÆztartÆsról szóló  2011.  Øvi CXCV. törvØny (a tovÆbbiakban: ̀ht.), 
a szÆmvitelr� l szóló  2000.  Øvi C. törvØny, 
a közbeszerzØsekr� l szóló  2015.  Øvi CXLIII. törvØny (a tovÆbbiakban: Kbt.), 
az ÆllamhÆztartÆsról szóló törvØny vØgrehajtÆsÆról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. 
rendelet (a tovÆbbiakban: ̀vr.), 
az elektronikus ügyintØzØs Øs a bizalmi szolgÆltatÆsok ÆltalÆnos szabÆlyairól szóló  
2015.  Øvi CCXXII. törvØny (a tovÆbbiakban: E-ügyintØzØsi tv.), 
az elektronikus ügyintØzØs rØszletszabÆlyairól szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm. rende-

 

let, 
a központi költsØgvetØs terhØre nyœjtott, a veszØlyhelyzet elhÆrítÆsa es  következmØ-

 

nyeinek enyhítØse ØrdekØben nØlkülözhetetlenül szüksØges  es  egyØb tÆmogatÆsoknak a 
veszØlyhelyzethez igazodó különleges szabÆlyairól szóló  173/2020. (IV. 30.)  Korm. 
rendelet rendelkezØseivel. 
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A  KØpvisel� -testület  es  Szervei Szervezeti Øs M� ködØsi SzabÆlyzatÆról szóló  36/2014. 
(XI. 06.)  önkormÆnyzati rendelet (a tovÆbbiakban: SZMSZ)  7.  mellØklet  1.4.1. es 1.4.3. 
alpontjai szerint a KöltsØgvetØsi es  PØnzügyi BizottsÆg egyØb feladat-  es  hatÆsköre 
1.4.1.  Øvközben figyelemmel kísØri a gazdÆlkodÆs menetØt, szüksØg szerint javaslatot tesz a 

költsØgvetØs módosítÆsÆra, illetve költsØgvetØsi gazdÆlkodÆsra vonatkozó 
intØzkedØseket kezdemØnyez; 

1.4.3.  figyelemmel kísØri a költsØgvetØsi bevØtelek alakulÆsÆt, különös tekintettel a sajÆt 
bevØtelekre, a vagyonvÆltozÆs (vagyonnövekedØs-, csökkenØs) alakulÆsÆt, ØrtØkeli az 
azt el� idØz�  okokat; 

Az SZMSZ  7.  mellØklet alapjÆn a Tulajdonosi, VagyongazdÆlkodÆsi Øs Közterület-
hasznosítÆsi BizottsÆg feladat-  es  hatÆsköre különösen az önkormÆnyzat vagyonÆval, a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlÆsÆval kapcsolatos feladatok vØlemØnyezØse. 

Az SZMSZ  7.  mellØklet alapjÆn a  6.  pontja alapjÆn a KerületfejlesztØsi, Környezet-  es 
KlímavØdelmi BizottsÆg feladat-  es  hatÆsköre különösen környezet-, klíma -  es 
termØszetvØdelmi, valamint akadÆlymentessØgi szempontból a beruhÆzÆsok vØlemØnyezØse. 

MellØklet:  
1.sz. mellØklet: PÆlyÆzati kiírÆs 
2. sz. mellØklet: ÉpítØsz m� szaki leírÆs is KöltsØgbecslØs a  1082 Budapest,  Nagy Templom  u. 

3.,  (hrsz.:  35699)  meglØv�  nyilvÆntartott m� emlØki ØrtØk besorolÆsœ bölcs � de 
homlokzati Øs udvari felœjítÆsa kivitelezØsi munkÆihoz 

KØrem a Tisztelt KØpvisel� -testületet az alÆbbi hatÆrozati javaslat elfogadÆsÆt. 

HatÆrozati javaslat 

Budapest  F� vÆros VIII. kerület JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat KØpvisel� -testületØnek 
..../2020.  (VI.  25.)  szÆmœ hatÆrozata 

az ÖnkormÆnyzati feladatellÆtÆst szolgÆló fejlesztØsek tÆmogatÆsa 2020  cím�  pÆlyÆzaton 
való indulÆsról (Gyermekkert Bölcs � de homlokzat felœjítÆsa) 

Budapest  F� vÆros VIII. kerület JózsefvÆrosi ÖnkormÆnyzat KØpvisel� -testülete œgy dönt, 
hogy 

1. indulni kívÆn az ÖnkormÆnyzati feladatellÆtÆst szolgÆló fejlesztØsek tÆmogatÆsa 2020 
cím�  pÆlyÆzaton 

2. felkØri a polgÆrmestert, hogy intØzkedjen a  1082 Budapest,  Nagy Templom  u 3  szÆm 
alatti, (hrsz.:  35699)  Gyermekkert Bölcs � de felœjítÆsÆhoz kapcsolódó pÆlyÆzati dokumen-
tÆció összeÆllítÆsÆra, az adatlapok kitöltØsØre, a szüksØges dokumentumok alÆírÆsÆra Øs 
azok EBR42 ÖnkormÆnyzati informÆciós rendszerbe  es  MAKPER hivatali kapu rend-
szerbe való feltöltØsØre, 

3. felkØri a polgÆrmestert a  2.  pontban meghatÆrozott dokumentÆció alÆírÆsÆra, 

4. a hatÆrozat 1.  pontjÆban foglalt pÆlyÆzat benyœjtÆsÆhoz 7.408,0  ezer  Ft  önrØszt biztosít a 
m� ködØsi ÆltalÆnos tartalØk terhØre, ezØrt az ÖnkormÆnyzat kiadÆs �11107-01  M� ködØsi 
cØl Øs ÆltalÆnos tartalØk" cím � kötelez �  feladat � ezen belül az ÆltalÆnos tartalØk el� i-
rÆnyzatÆt 7.408,0  ezer Ft-tal csökkenti Øs ezzel egyidej� leg a kiadÆs �11601  Törzsvagyon 
karbantartÆsa, fejlesztØse" cím � önkØnt vÆllalt feladat � felœjítÆsok/Gyermekkert Bölcs � -
de el� irÆnyzatÆt ugyan ezen összeggel megemeli, 
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5.  felkØri a polgÆrmestert, hogy a hatÆrozatban foglaltakat a költsØgvetØsi rendelet követke-
z�  módosítÆsÆnÆl vegye figyelembe. 

Felel� s:  1.-5.  pont esetØben polgÆrmester 

HatÆrid� :  1.  Øs  4.  pont esetØben 2020.  jœnius  25. 2.  pont esetØben jœlius  01.; 3.  pont esetØben 
2020.  jœlius 3., 5.  pont esetØben a költsØgvetØsr� l szóló rendelet következ �  módosítÆsa 

A  döntØs vØgrehajtÆsÆt vØgz�  szervezeti egysØg: VÆrosØpítØszeti Iroda, KöltsØgvetØsi Ügy-
osztÆly, JózsefvÆrosi GazdÆlkodÆsi Központ  

Budapest, 2020.  jÚzius  .14-  ’ 

Pikó AndrÆs RÆdai el 
polgÆrmester alpolgÆrmester 

T" nyessØgi ellen� rzØs: 

CzukkemØ dr. PintØr ErzsØbet 
jegyz�  
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Budapest, 2020.,, 

k. heu,t Lc( 

JóvÆhagyom: EgyetØrtek: 

PÆlyÆzati KiírÆs 

2020. 

A  helyi önkormÆnyzatokØrt felel� s miniszter az ÆllamhÆztartÆsØrt felel� s miniszter egyetØrtØsØvel 
pÆlyÆzatot hirdet a MagyarorszÆg 2020.  Øvi központi költsØgvetØsØr� l szóló  2019.  Øvi DOE  törvØny 
(a tovÆbbiakban: Kvtv.)  3.  mellØklet II.  2.  pont a),  b)  is  c)  pontok szerinti 

ÖnkormÆnyzati feladatellÆtÆst szolgÆló fejlesztØsek tÆmogatÆsÆra, 

összhangban 
az ÆllamhÆztartÆsról szóló  2011.  Øvi CXCV. törvØny (a tovÆbbiakban: 
a szÆmvitelr� l szóló  2000.  Øvi C. törvØny, 
a közbeszerzØsekr� l szóló  2015.  Øvi CXLIII. törvØny (a tovÆbbiakban: Kbt.), 
az ÆllamhÆztartÆsról szóló törvØny vØgrehajtÆsÆról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet 
(a tovÆbbiakban: 
az elektronikus ügyintØzØs Øs a bizalmi szolgÆltatÆsok ÆltalÆnos szabÆlyairól szóló  2015.  Øvi 
CCXXII. törvØny (a tovÆbbiakban: E-ügyintØzØsi tv.), 
az elektronikus ügyintØzØs rØszletszabÆlyairól szóló  451/2016.  (XII.  19.) Korn.  rendelet, 
a központi költsØgvetØs terhØre nyœjtott, a veszØlyhelyzet elhÆrítÆsa es  következmØnyeinek 
enyhítØse ØrdekØben nØlkülözhetetlenül szüksØges  es  egyØb tÆmogatÆsoknak a 
veszØlyhelyzethez igazodó különleges szabÆlyairól szóló  173/2020. (IV. 30.) Korn.  rendelet 

rendelkezØseivel. 

1. A  pÆlyÆzat cØlja 

A  pÆlyÆzat cØlja a települØsi önkormÆnyzatok (a tovÆbbiakban: önkormÆnyzat) Æltal fenntartott 
bölcs � dØbe Øs óvodÆba jÆró gyermekek  mine]  magasabb színvonalon törtØn�  ellÆtÆsa, az 
egØszsØgügyi alapellÆtÆs biztosítÆsa, feltØteleinek javítÆsa ØrdekØben megvalósuló fejlesztØsek 
tÆmogatÆsa, valamint a közös önkormÆnyzati hivatal szØkhelyØnek az igazgatÆsi tevØkenysØg 
biztosítÆsa ØrdekØben törtØn�  fejlesztØsØnek, felœjítÆsÆnak tÆmogatÆsa. 
CØlja tovÆbbÆ a rendszeres testmozgÆs el� segítØsØhez szüksØges feltØtelek megteremtØse, valamint az 
önkormÆnyzat  H  tulajdonÆban lØv� , belterületi közlekedØsi infrastruktœra fejlesztØsek 
megvalósulÆsÆnak tÆmogatÆsa. 



PÆlyÆzati alcØlok: 

a) Kötelez �  önkormÆnyzati feladatot ellÆtó intØzmØnyek fejlesztØse, felœjítÆsa (a 
tovÆbbiakban: intØzmØnyfejlesztØs) 
aa) MeglØv� , bölcs � dei ellÆtÆst nyœjtó intØzmØny ØpületØnek vagy helyisØgØnek 
� kapacitÆsb� vítØssel nem jÆró � infrastrukturÆlis fejlesztØse, felœjítÆsa 
ab)  70%-os kapacitÆs kihasznÆltsÆgot meghaladó óvodai nevelØst vØgz�  intØzmØny 
infrastrukturalis fejlesztØse, felœjítÆsa, bels�  ÆtalakítÆsa (a tovÆbbiakban: óvodafejlesztØs) 
ac)  EgØszsØgügyi alapellÆtÆst szolgÆló (hÆziorvosi, hazi gyermekorvosi ellÆtÆs, vØd� n� i 
szolgÆlat, fogorvosi alapellÆtÆs) Øpület vagy helyisØg infrastrukturÆlis fejlesztØse, felœjítÆsa 
(a tovÆbbiakban: egØszsØgügyi fejlesztØs) 
ad)  Közös önkormÆnyzati hivatal szØkhelyØnek infrastrukturÆlis fejlesztØse, felœjítÆsa (a 
tovÆbbiakban: hivatalfejlesztØs) 

b) Óvodai, iskolai Øs utÆnpótlÆs sport infrastruktœra-fejlesztØs, sportlØtesítmØny felœjítÆsa, 
vagy œj lØtrehozÆsa (a tovÆbbiakban: sportfejlesztØs) 

c) Belterületi utak, jÆrdÆk, hidak felœjítÆsa 

Egy önkormÆnyzat az a)-c)  alcØlok közül csak egyre nyœjthat be pÆlyÆzatot. Az a) 
(intØzmØnyfejlesztØs) akØl szerinti pÆlyÆzat esetØben legfeljebb egy intØzmØny fejlesztØse 
tÆmogatható. KizÆrólag az aa) Øs ab) alpontok esetØben igØnyelhet�  egy intØzmØnyen belül több 
feladatellätäsi helyen megvalósuló fejlesztØsre tÆmogatÆs. 

Az ab) alpont (óvodafejlesztØs) szerinti pÆlyÆzatnÆl a 70%-os kihasznÆltsÆgot a fejlesztØssel Ørintett 
feladatellÆtÆsi helyek vonatkozÆsÆban külön-külön kell teljesíteni az intØzmØny hatÆlyos alapító 
okiratÆban meghatÆrozott lØtszÆm Øs a nevelØsi Øv statisztikai gyermeklØtszÆma alapjÆn. 

Az  ac)  alpont (egØszsØgügyi fejlesztØs) esetØn hÆziorvosi, hÆzi gyermekorvosi ellÆtÆs, vØd� n� i 
szolgÆlat vagy fogorvosi alapellÆtÆs helyszínekØnt (egy feladatellätäsi helyen) funkcionÆló Øpület 
vagy az Øpületben a szolgÆltatÆssal/szolgÆltatÆsokkal Ørintett helyisØg(ek) infrastrukturÆlis 
fejlesztØsØre igØnyelhet�  tÆmogatÆs. 

A b)  (sportfejlesztØs) alcØl esetØn legfeljebb egy (a sportról szóló  2004.  Øvi I. törvØny  77. 
s) pontjÆban meghatÆrozott) sportlØtesítmØny fejlesztØsØre igØnyelhet�  tÆmogatÆs. 

Közös feladatellÆtÆs esetØn az  ad)  (hivatalfejlesztØs) alpont szerint kizÆrólag a szØkhely települØsen 
m� köd �  hivatal ØpületØnek fejlesztØsØre igØnyelhet�  tÆmogatÆs. Amennyiben a szØkhely települØsen 
több Øpületben törtØnik a hivatali feladatellÆtÆs, œgy a tÆmogatÆs ezek közül egy vagy több Øpület 
fejlesztØsØre is igØnyelhet� . 

Indokolt esetben,  ha  a fejlesztØssel Ørintett Øpületben vagy lØtesítmØnyben több, a pÆlyÆzati kiírÆs 
szerint tÆmogatható feladatellÆtÆs is törtØnik Øs a megvalósítandó fejlesztØsi cØl nem bontható meg 
(pl. tet� csere, közös kazÆn) a tÆmogatÆs a teljes m� szaki tartalomra igØnyelhet� . 

Amennyiben a fejlesztØssel Ørintett Øpületben vagy lØtesítmØnyben a pÆlyÆzati Mkt  szerint nem 
tÆmogatható feladatellÆtÆs is törtØnik, abban az esetben a tÆmogatható cØlnak megfelel� en 
arÆnyosítva, az alapterület arÆnyÆt figyelembe vØve igØnyelhet�  a tÆmogatÆs. 



2. PÆlyÆzók köre 

Az a) (intØzmØnyfejlesztØs) pont szerinti alcØl esetØben az önkormÆnyzat, illetve tÆrsulÆs esetØn a 
tÆrsulÆs szØkhelye szerinti önkormÆnyzat nyœjthat be pÆlyÆzatot az Æltala fenntartott intØzmØny vagy 
egØszsØgügyi alapellÆtÆst biztosító Øpület vagy helyisØg fejlesztØsØre, felœjítÆsÆra, amely 100%-os 
ÖnkormÆnyzati tulajdonban van. Az  ad)  (hivatalfejlesztØs) alpont esetØben a közös önkormÆnyzati 
hivatal szØkhely települØse nyœjthat be pÆlyÆzatot a 100%-os önkormÆnyzati tulajdonban lØv� , a 
pÆlyÆzat benyœjtÆsÆnak id� pontjÆban igazgatÆsi tevØkenysØget ellÆtó hivatali Øpület fejlesztØsØnek 
tÆmogatÆsÆra. 

A b)  (sportfejlesztØs) pont szerinti alcØl esetØben pÆlyÆzatot az önkormÆnyzat 100%-os tulajdonÆban 
lØv� , sportlØtesítmØnykØnt üzemel �  lØtesítmØny fejlesztØsØnek, felœjítÆsÆnak, illetve œj 
sportlØtesítmØny lØtrehozisÆnak tÆmogatÆsÆra nyœjthatja be. 

A  e) pont szerinti alcØl esetØben a települØsi önkormÆnyzat �  Budapest  F� vÆros önkormÆnyzata 
kivØtelØvel� a közigazgatÆsi területØn, tulajdonÆban lØv�  œt, híd Øs jÆrda felœjítÆsÆra, karbantartÆsÆra 
igØnyelhet pÆlyÆzati tÆmogatÆst. 

A  tovÆbbiakban PÆlyÆzó a fenti alcØloknÆl megjelölt, pÆlyÆzatot benyœjtó önkormÆnyzat, az a) 
(intØzmØnyfejlesztØs) alcØl esetØn a tÆrsulÆs is. 

3. A  tÆmogatÆs formÆja 

A  pÆlyÆzaton vissza nem tØrítend�  költsØgvetØsi tÆmogatÆs igØnyelhet� . 

4. RendelkezØsre Ælló keretösszeg, maximÆlisan igØnyelhet�  tÆmogatÆs összege 

. PÆlyÆzat. 
alcØlok 

RendelkezØsre 
Ælló keretösszeg 

millió  Ft 

MaximÆlisan igØnyelhet�  tÆmogatÆs összege 
millió  Ft 

) 3 000 30 
b 500 20 

c) 5 500 

f� vÆrosi kerületi önkormÆnyzatok: 60 
megyei jogœ vÆrosok: 50 

10 000  f�  vagy azt meghaladó lakossÆgszÆmœ települØsek:  40 
10 000  f�  lakossÆgszÆm alatti települØsek:  20 

5. A  tÆmogatÆs mØrtØke 

A  tÆmogatÆs maximÆlis mØrtØke Rigg  a  megvalósítandó alcØltól  es a  PÆlyÆzó egy lakosra jutó 
adóer � -kØpessØgØt� l. 
A  pÆlyÆzat szempontjÆból az adóer � -kØpessØg a  Kvtv.  2.  mellØklet  1.1 .c)  pontja szerinti adóer � -
kØpessØget jelenti. 
Az  egy lakosra jutó adóer � -kØpessØg tÆrsulÆs esetØben  a  PÆlyÆzóra (szØldiely szerinti 
önkormÆnyzatra) vonatkozó adatok alapjÆn kerül megÆllapítÆsra. 



FejlesztØsi 
alcØl 

TÆmogatÆs maximÆlis mØrtØke a PÆlyÆzó adóer � -kØpessØge alapjÆn 

 

0-18.000  Ft/f�  18.001-25.000  Ft/f�  25.001-50.000  Ft/f�  50.000  Ft/f�  felett 

a) 
fejlesztØsi költsØg 

95%-a, 
fejlesztØsi költsØg 

85%-a, 
fejlesztØsi költsØg 

75%-a, 
fejlesztØsi költsØg 

50%-a, 

� c)  
fejlesztØsi költsØg 

85%-a, 
fejlesztØsi költsØg 

75%-a, 
fejlesztØsi költsØg 

65%-a, 
fejlesztØsi költsØg 

50%-a, 

A  tÆmogatÆs bruttó összeg, amelyb� l ÆltalÆnos forgalmi adó (a tovÆbbiakban: ̀FA) nem 
igØnyelhet�  vissza. (Amennyiben a nyertes PÆlyÆzó `FA levonÆsi joggal rendelkezik, a tÆmogatÆs 
felhasznÆlÆsÆról nettó módon kell elszÆmolnia. A  PÆlyÆzónak nyilatkoznia kell az `FA levonÆsi 
jogÆról.) 
A  pÆlyÆzatban szerepl�  beruhÆzÆs, felœjítÆs költsØgvetØsØt œgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen 
a PÆlyÆzóra vonatkozó `FA elszÆmolÆsi szabÆlyoknak. 

Nem rØszesülhet tÆmogatÆsban az a PÆlyÆzó, amely 
hatósÆgi engedØlyhez nem kötött beruhÆzÆs esetØn nem rendelkezik tervez� i nyilatkozattal 
vagy hatósÆgi igazolÆssal arra vonatkozóan, hogy a fejlesztØshez nem szüksØges hatósÆgi 
engedØly; 
nem felel meg az  /kilt. 50.  §  (1)  bekezdØsØben meghatÆrozott feltØteleknek; 
a pÆlyÆzat benyœjtÆsakor az ̀ ht.  50.  §  (4)  bekezdØse szerinti köztartozÆsa van; 
adóssÆgrendezØsi eljÆrÆs alatt äll; 
a pÆlyÆzatÆban nem  per-  Øs tehermentes ingatlanon megvalósuló beruhÆzÆsra, felœjítÆsra 
igØnyel tÆmogatÆst; 
a pÆlyÆzati kiírÆs közzØtØtele el� tt a felœjítÆst, fejlesztØst mÆr megkezdte  (3727  a pÆlyÆzat 
szerinti fejlesztØs megvalósítÆsÆra az `ht.  1.  §  15.  pontja szerint lØtrejött kötelezettsØgvÆllalÆs 
korÆbbi, mint a pÆlyÆzati kiírÆs közzØtØtelØnek id� pontja); 
a tÆmogatÆsi döntØs tartalmÆt Ørdemben befolyÆsoló valótlan, hamis vagy megtØveszt�  adatot 
szolgÆltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 
pÆlyÆzatban Ørintett intØzmØnye, tagintØzmØnye, telephelye vagy lØtesítmØnye mÆs hazai vagy 
uniós forrÆs keretØben a pÆlyÆzat tartalmÆval megegyez�  m� szaki tartalomra tÆmogatÆsban 
rØszesült. 

A  PÆlyÆzó nem nyœjthat be tÆmogatÆsi igØnyt 
olyan bölcs � dei feladatellÆtÆsi hely fejlesztØsØre, amelyre a PØnzügyminiszter Æltal kiírt 
Bölcs � dei fejlesztØsi program pÆlyÆzaton tÆmogatÆsban rØszesült; 
olyan m� szaki, szakmai tartalmœ fejlesztØsre, mely tekintetØben a  Magyar  Falu Program 
keretØben meghirdetett pÆlyÆzati kiírÆs alapjÆn benyœjtott (folyamatban lØv� ) vagy tÆmogatott 
pÆlyÆzattal rendelkezik. 

6. PÆlyÆzatok benyœjtÆsa 

A  pÆlyÆzatokat elektronikusan kell benyœjtani. 

A  PÆlyÆzó az ebr42 önkormÆnyzati informÆciós rendszeren (a tovÆbbiakban: ebr42 rendszer) 
keresztül, az erre a cØlra kialakított pÆlyÆzati felületen rögzíti igØnyØt, valamint az �El � lap" 
elnevezØs�  ürlapra feltölti a jelen pÆlyÆzati kiírÆs  7.  pontjÆban felsorolt dokumentumokat, ezt 
követ � en lezÆrja pÆlyÆzMÆt. 

z 
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A  lezÆrÆst követ � en az ebr42 rendszer automatikusan  general  egy �Nyilatkozat" megnevezØs�  
� rlapot, melyet a PÆlyÆzó a rendszerb� l pdf formÆtumban letölt, majd az iratkezel�  szakrendszerØben 
iktatja. 

Az iktatott Nyilatkozatot a PÆlyÆzó polgÆrmestere az  Application Service Provider  elektronikus 
informÆciós rendszerben, vagy egyØb, az E-ügyintØzØsi tv.  25.  §  (3)  bekezdØse szerinti 
követelmØnyeknek megfelel� , elektronikus ügyintØzØst biztosító informÆciós rendszerben (a 
tovÆbbiakban együtt:  ASP  rendszer) elektronikusan alÆírja. Ezen alÆírÆs id� bØlyegz� je szerinti napon 
az alÆírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, Øs ugyanezen a 
napon a  Magyar  `llamkincstÆrnak (a tovÆbbiakban: KincstÆr) a https://szuf magvarorszag.hu 
webolda  Ion  elØrhet�  SzemØlyre Szabott ÜgyintØzØsi Felületen megtalÆlható �ÖTF" elnevezØs�  � rlap 
igØnybevØtelØvel a Kbestär MAKPER elnevezØs�  Hivatali kapujÆn keresztül (KR1D azonosító:  
434024334)  elektronikus œton megküldi a KincstÆr területileg illetØkes szerve (a tovÆbbiakban: 
IgazgatósÆg) rØszØre. 

A  Nyilatkozat ebr42 rendszerbe törtØn�  visszatöltØse Øs a MAKPER hivatali kapura törtØn�  
megküldØse együttesen jelenti a pÆlyÆzat benyœjtÆsÆt. 

A  pÆlyÆzat benyœjtÆsÆnak hatÆrideje: 2020.  jœlius  10. 

A  benyœjtÆsi hatÆrid�  elmulasztÆsa jogveszt� .  A  pÆlyÆzat papíralapœ benyœjtÆsra nincs lehet� sØg, azt 
kizÆrólag elektronikusan lehet benyœjtani. 

7. Az �El � lap" � rlapra feltöltend �  dokumentumok 

A  dokumentumok feltöltØse sorÆn az ebr42 rendszer az alÆbbi tÆblÆzatban szerepl�  minden 
dokumentumsornÆl 1  db pdf formÆtumœ dokumentum feltöltØsØt teszi lehet� vØ. 

Sor-
szÆm Feltöltend �  dokumentumok: 

PÆlyÆzati alcØlok 

a) 
b) 

 

aa) ab) ac) ad) 

 

2020.  Øvben kiÆllított, a tervezett fejlesztØs teljes költsØgØt 
alÆtÆmasztó rØszletes ÆrajÆnlatok (ØpítØsi beruhÆzÆs esetØn 
rØszktes, munkanemenkØnti ÆrajÆnlatok vagy tervez� i 
költsØnvetØsek /költsØ ibecslØsek) 

   

X X x 

2 

az ’vr.  75.  §  (4)  bekezdØs a) pontja szerinti - sajÆt fortis 
biztosítÆsÆra vonatkozó -  30  napnÆl nem rØgebbi kØpvisel� -

 

testületi hatÆrozat vagy a kØpvisel� -testület költsØgvetØsi 
x x 

    

rendeletbe, hatÆrozatba foglalt - a tartalØk feletti rendelkezØsi 
jogot ÆtruhÆzó - felhatalmazÆsa alapjÆn a polgÆrmesteri 
nyilatkozat (felhatalmazÆssal együtt) � a 2020-ban vaav 
2021-ben biztosítatx_it_5_!ajÆt forrÆs összeoszeril meeklölØsØvel 

3 

a fejleszteni kívÆnt ingatlan(ok) (100%-os önkormÆnyzati 
tulajdont alÆtÆmasztó) 30  napnÆl nem rØgebbi TAKARNET 
rendszerb� l lekØrdezett elektronikus tulajdoni lapja (a  8. x X x x x 

 

pontban nevesített eltØrØsek esetØn az alÆtÆmasztó dokumentum 
feltöltØse is szüksØges) 

-5--

 



Sor-
szÆm Feltöltendö dokumentumok: 

PÆlyÆzati alcØlok 

a) 
b) c) 

aa) ab) ac) ad) 

4 fejlesztØssel Ørintett szØkhelyre, telephelyre vonatkozó  
m� ködØsi engedØly 

x 

 

x 

   

5 köznevelØsi intØzmØny egysØges szerkezetbe foglalt, hatÆlyos 
alapító okirata 

 

x 

    

6 OEWNEAK finanszírozÆsi szerz� dØs 

  

x 

   

7 

a fejlesztØssel Ørintett Øpületr� l, lØtesítmØnyr� l kØszített színes 
fØnykØp-dokumentÆció fØnykØpenkØnti rövid leírÆssal, amely 
beazonosítható módon mutatja be a pÆlyÆzati helyszínt  es  cØlt 
(legfeljebb  10  db fØnykØp 1  pdf fÆjlban) 

x 

 

x x x 

 

8 

       

a pÆlyÆzó önkormÆnyzattól eltØr�  fenntartó esetØn a fenntartó 
fejlesztØsre vonatkozó tÆmogató nyilatkozata 

9 a helyi sportfejlesztØsi koncepció elfogadÆsÆról szóló  
kØpvisel� -testületi vagy közgy � lØsi hatÆrozat 

    

x 

 

1°  
hatósÆgi engedØlyhez nem kötött fejlesztØs esetØn: hatósÆgi 
igazolÆs vagy tervez� i nyilatkozat arról, hogy a fejlesztØshez 
nem szüksØges hatósÆgi engedØly 

x x x x x x 

 

11 

az ØpítmØny ÆltalÆnos jellemzØsØre vonatkozó leírÆs, mely 
tartalmazza az ØpítØs ØvØt, legutóbbi felœjítÆs dÆtumÆt, a 
karbantartÆs gyakorisÆgÆt, illetve az ØpítØs jelenlegi Øs 
megvalósítandó technológiÆjÆt (kötelez �  tartalmi eleme, hogy a 
pÆlyÆzat benyœjtÆsakor az œttest/jÆrdatest szilÆrd burkolattal 
rendelkezik-e) 

     

x 

12 
szakhatósÆgi igazolÆs az Øpület ÆllapotÆról, amennyiben a 
fejlesztend� , felœjítandó Øpület jelenleg balesetveszØlyes vagy 
ØletveszØlyes 

X x x x 

  

8. HiÆnypótlÆs 

A  pÆlyÆzatok szabÆlyszer� sØgi, formai  es  tartalmi felülvizsgÆlatÆt, a szüksØges hiÆnypótlÆst az 
IgazgatósÆg az `vr.  70.  §  (3)  bekezdØse Øs 83.  §-a alapjÆn vØgzi. 

Amennyiben a felülvizsgÆlat sorÆn megÆllapítÆst nyer, hogy a tÆmogatÆsi igØny egy rØsze a pÆlyÆzati 
kiírÆsnak nem felel meg, az IgazgatósÆg a hiÆnypótlÆs keretØben felszólítja a PÆlyÆzót a jogosulatlan 
pÆlyÆzatrØsz visszavonÆsÆra. A  visszavont pÆlyÆzatrØszhez kapcsolódó tÆmogatÆsi összegr � l a 
PÆlyÆzó a tovÆbbiakban nem rendelkezhet. 

A  hiÆnypótlÆs keretØben nincs lehet� sØg az eredeti pÆlyÆzati cØl módosítÆsÆra. 

Ha  a PÆlyÆzó a hiÆnypótlÆsnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelel� en teljesíti, az IgazgatósÆg 
elektronikus œton Ørtesíti a PÆlyÆzót, hogy pÆlyÆzata ØrvØnytelen. 

L 



Amennyiben a hiÆnypótlÆst követ � en a pÆlyÆzati adatlapon szerepl�  adatok, a tulajdoni lapon 
valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szÆm, utcanØv, pÆlyÆzatnak megfelel�  
m� velØsi Æg) nem egyeznek, vagy a PÆlyÆzó hitelt Ørdeml� en nem igazolta, hogy azok módosítÆsÆt 
kezdemØnyezi, œgy a pÆlyÆzat nem tÆmogatható. EltØrØs esetØn alÆtÆmasztó dokumentumnak 
tekinthet�  többek között az igazolÆs, nyilatkozat, tØrkØpmÆsolat, ezen dokumentumok feltöltØse is 
szüksØges az Elölap � rlapon. 

Az IgazgatósÆg Æltal el� írt hiÆnypótlÆs sorÆn a hiÆnypótlÆsi felhívÆsnak megfelel�  dokumentumokat, 
az adatlapok szüksØg esetØn törtØn�  módosítÆsÆt a pÆlyÆzat benyœjtÆsa sorÆn alkalmazott eljÆrÆssal 
(6.  pontban foglaltakkal) megegyez� en, elektronikus œton kell teljesíteni. 

Az IgazgatósÆg a pÆlyÆzatok felülvizsgÆlatÆt követ � en tÆjØkoztatja a BelügyminisztØrium 
ÖnkormÆnyzati GazdasÆgi F� osztÆlyÆt, a BELUGY elnevezØs�  hivatali kapun (ICRID:  629214158) 
keresztül a felülvizsgÆlatok eredmØnyØr� l. 

A  felülvizsgÆlati eredmØny BelügyminisztØriumba törtØn�  beØrkezØsØnek legkØs� bbi id� pontja: 
2020.  augusztus  10. 

9. PÆlyÆzat elbírÆlÆsa, döntØs 

A  döntØst megalapozó ØrtØkelØsi szempontok f� kØnt: 
Bölcs � de  es  óvoda fejlesztØse esetØn az intØzmØnybe jÆró hÆtrÆnyos helyzet�  es  halmozottan 
hÆtrÆnyos helyzet�  bölcs � dØs es  óvodÆs gyermekek szÆma, 
Bölcs � de Øs óvoda esetØn az intØzmØnybe mÆs települØsr� l bejÆró bölcs � dØs  es  óvodÆs 
gyermekek szÆma, 
Óvoda esetØben a ldhasznÆltsÆgi mutatók, 
Az önkormÆnyzat egy f� re jutó adóer � -kØpessØge, 

� Megvalósítandó m� szaki tartalom, 
� IntØzmØnyfejlesztØs esetØn a fejlesztØssel Ørintett Øpület(rØsz) Ællapota. 

El� nyt Ølveznek 
- intØzmØnyfejlesztØs esetØn 

a. a fenntartÆsi költsØgek csökkentØsØt cØlzó fejlesztØsek, felœjítÆsok (nyílÆszÆrócsere, 
h� szigetelØs, f� tØskorszer� sítØs), 

b. azon pÆlyÆzatok, amelyek olyan energetikai korszer� sítØs megvalósulÆsÆra 
irÆnyulnak, amely sorÆn megœjuló energiaforrÆs hasznosítÆsa törtØnik, illetve 

c. ØpítØszeti is kommunikÆciós akadÆlymentesítØse megvalósul. 
sportfejlesztØs esetØn azok a pÆlyÆzatok, amelyek esetØben 

a. a sportlØtesítmØny több települØs kiszolgÆlÆsÆra alkalmas vagy vÆlik alkalmassÆ, 
b. több sportÆg befogadÆsÆra alkalmas vagy vÆlik alkalmassÆ, 
c. ØpítØszeti Øs kommunikÆciós akadÆlymentesítØse megvalósul,  
d. a fogyatØkkal Øl� k sportolÆsi lehet� sØge b� vül. 

belterületi utak, jÆrdÆk, hidak esetØben azok a pÆlyÆzatok, amelyek a tömegközlekedØs Æltal 
igØnybe vett utak felœjítÆsÆra irÆnyulnak. 

A  döntØs alÆtÆmasztÆsÆra a helyi önkormÆnyzatokØrt felel� s miniszter (a tovÆbbiakban: miniszter) a 
PÆlyÆzótól tovÆbbi dokumentumok benyœjtÆsÆt is kØrheti. 
A  beØrkezett pÆlyÆzatokról a miniszter dönt.  

ii 
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A  miniszter �  a  pÆlyÆzatban megjelölt m� szaki tartalom egyidej�  csökkentØse mellett,  a  PÆlyÆzó Æltal 
felÆllított rangsor figyelembevØtelØvel � az igØnyeltnØl alacsonyabb összeg �  tÆmogatÆs megítØlØsØre 
is  jogosult. 
Nem nyœjtható tÆmogatÆs olyan pÆlyÆzathoz, amely  a  megjelölt m� szaki tartalomra uniós vagy 
egyØb nemzeti tÆmogatÆsban rØszesül.  A  tÆmogatÆssal lØtrehozott ingatlanvagyon  a  beruhÆzÆs 
megvalósítÆsÆtól szÆmított tíz Øvig nem idegeníthet�  el,  kivØve,  ha  az elidegenítØst m� szaki vagy 
szakmai okok teszik szüksØgessØ, es  az abból szÆrmazó ellenØrtØket a  kedvezmØnyezett a  tÆmogatÆsi 
eil  szerinti tovÆbbi feladatokra fordítja.  Az  elidegenítØs egyedi kØrelem alapjÆn  a  miniszter 
engedØlyØvel törtØnhet. 

A  miniszteri döntØs/döntØsek hatÆrideje: 2020.  október  16. 

A  miniszteri döntØssel/döntØsekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogÆs benyœjtÆsÆra nincs 
lehet� sØg. 

10. DöntØsr� l való ØrtesítØs, tÆmogatói okirat kiadÆsÆnak rendje 

A  pÆlyÆzatokkal kapcsolatos döntØs/döntØsek a www.kormany.hu honlapon is közzØtØtelre kerülnek.  

A  nyertes PÆlyÆzó (a tovÆbbiakban: KedvezmØnyezett) a döntØs közlØsØt követ �  10  munkanapon 
belül elektronikus tÆmogatói okiratban Ørtesül a tÆmogatÆs feltØteleir� l az ebr42 rendszerben. 

Amennyiben a tÆmogatÆsi döntØssel Ørintett beruhÆzÆs � a KedvezmØnyezett pÆlyÆzatban tett 
nyilatkozata szerint � engedØlyköteles tevØkenysØget tartalmaz, abban az esetben a  173/2020. 
(IV. 30.)  Korm. rendelet  4.  §  (1)  bekezdØs  f)  pontjÆban foglaltakra tekintettel az Ølet-  es 
vagyonbiztonsÆgot veszØlyeztet�  tömeges megbetegedØst okozó humÆnjÆrvÆny megel� zØse, illetve 
következmØnyeinek elhÆrítÆsa, a magyar ÆllampolgÆrok egØszsØgØnek es  ØletØnek megóvÆsa 
ØrdekØben, a veszØlyhelyzet kihirdetØsØr� l szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelettel elrendelt 
veszelyhelyzetre (a tovÆbbiakban: veszØlyhelyzet) tekintettel, a veszØlyhelyzet id� tartama alatt a 
tÆmogatói okirat kiadÆsÆnak nem feltØtele a megvalósítandó fejlesztØssel kapcsolatos hatósÆgi 
engedØlyek meglØte vagy igazolÆs arról, hogy az engedØly kiadÆsa irÆnti kØrelmet az illetØkes 
hatósÆghoz benyœjtottÆk, a hatósÆgi engedØly meglØtØt a tÆmogató a tÆmogatott tevØkenysØg 
megvalósítÆsÆra vonatkozó beszÆmoló keretØben ellen� rzi. 

Amennyiben  a  veszØlyhelyzet mär  nem Æll fenn, illetve  a 173/2020. (IV. 30.)  Korm. rendelet hatÆlyÆt 
veszti, œgy  a  tÆmogatói okirat kiadÆsÆnak feltØtele lesz  a  megvalósítandó fejlesztØssel kapcsolatos 
hatósÆgi engedØlyek meglØte vagy az `vr.  75.  §  (2)  bekezdØs h)  pontja szerinti igazolÆs arról, hogy 
az engedØly kiadÆsa irÆnti kØrelmet az illetØkes hatósÆghoz benyœjtottÆk. Ennek teljesítØse 
ØrdekØben javasolt  a  pÆlyÆzatban szerepl� , hatósÆgi engedØlyhez kötött tevØkenysØg 
megvalósítÆsÆhoz szüksØges engedØlyek kiadÆsa irÆnti kØrelem illetØkes hatósÆghoz törtØn�  
miel� bbi benyœjtÆsa. 

Csökkentett tÆmogatÆs esetØn a KedvezmØnyezett elfogadó nyilatkozata szüksØges a tÆmogatói 
okiratban foglalt m� szaki-szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rendszerben  3  munkanapon belül 
tehet meg. Ennek elmulasztÆsa eseten a tÆmogatói okirat elfogadottnak tekintend� . Észrevetel esetØn 
a KedvezmØnyezettel egyeztetni szüksØges. Amennyiben az egyeztetØs  10  munkanapon belül nem 
vezet eredmØnyre, œgy a KedvezmØnyezett elveszíti a tÆmogatÆsra való jogosultsÆgÆt. 
A  miniszteri döntØsr� l a tÆmogatÆsban nem rØszesült PÆlyÆzó az elutasítÆs indokÆt is tartalmazó 
elektronikus levØlben 2020.  november 30-Æig az ebr42 rendszerben Ørtesül. 
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11. TÆmogatÆs folyósítÆsa 

A  tÆmogatÆsi összeg folyósítÆsa a tÆmogatói okiratok elfogadÆsÆra rendelkezØsre Ælló hatÆrid� t 
követ �  7  munkanapon belül törtØnik.  (A  m� szaki tartalomra tett ØsaevØtel es  annak egyeztetØse 
esetØn az elfogadÆst követ �  7  munkanapon belül törtØnik a folyósítÆs.)  A  tÆmogatÆst a miniszter 
utalvÆnyozÆsa alapjÆn a KincstÆr egy összegben folyósítja.  

12. TÆmogatÆs felhasznÆlÆsa, elszÆmolható költsØgek 

IntØzmØnyfejlesztØs esetØben az önkormÆnyzati tulajdonban lØv� , kötelez �  önkormÆnyzati feladatot 
ellÆtó intØzmØny infrastrukturÆlis fejlesztØsØvel, felœjítÆsÆval kapcsolatos költsØgekre hasznÆlható fel 
tÆmogatÆs: 

A  pÆlyÆzat benyœjtÆsÆnak id� pontjÆban a feladatellÆtÆs helyszínekØnt funkcionÆló Øpület 
felœjítÆsÆra, fejlesztØsØre (els� sorban f� tØskorszer� sítØsre, nyílÆszÆróeserØre, h� szigetelØsre). 
A  feladatellÆtÆshoz szüksØges eszközök illetve berendezØsek beszerzØsØre. 
Az ØletveszØlyes Øs a feladatok ellÆtÆsÆra szakhatósÆg Æltal igazoltan alkalmatlan Øpület 
esetØben az önkormÆnyzat 100%-os tulajdonÆban lØv�  Øpület ÆtalakítÆsÆra, felœjítÆsÆra, 
szolgÆltatÆs ÆtköltöztetØsØre. 
Nem hasznÆlható fel a tÆmogatÆs: 

a. az intØzmØny udvarÆnak kialakítÆsÆra, ÆtalakítÆsÆra, felœjítÆsÆra, kerti bœtorzat 
beszerzØsØre, 

b. œj Øpület lØtrehozÆsÆra, Øpület b� vítØsØre, 
c. kerítØs ØpítØsØre is javítÆsÆra, 
d. Út, parkoló kialakítÆsÆra, kivØve,  ha  annak lØtesítØsØt ØpítØsi engedØly kötelez � vØ 

teszi, 
e. tornaterem, tornaszoba felœjítÆsÆra, 
f. sportcØlœ eszközök beszerzØsØre, 
g. ØtkeztetØsi feladatellÆtÆshoz kapcsolódó konyha, melegít� konyha, tÆlaló, teakonyha, 

egyØb az ØtkeztetØs feladatait ellÆtó helyisØgek (pl. raktÆr, fehØrmosogató) 
kialakítÆsÆra, felœjítÆsÆra, 

h. konyhai Øs gyermekØtkeztetØs ellÆtÆsÆt szolgÆló eszközök beszerzØsØre, 
i. szolgÆlati lakÆst Ørint�  fejlesztØsekre, felœjítÆsokra, eszközbeszerzØsre, 
j. szÆmítÆstechnikai eszközök beszerzØsØre. 

SportfejlesztØs esetØben az önkormÆnyzat tulajdonÆban lØv� , sportlØtesítmØnykØnt üzemel �  
lØtesítmØny fejlesztØsØvel, felœjítÆsÆval, illetve œj sportlØtesítmØny lØtrehozÆsÆval kapcsolatos 
költsØgekre igØnyelhet�  tÆmogatÆs. KizÆrólaa olyan lØtesítmØny fejlesztØse vat.tv kialakítÆsa 
tÆmoaatható. amelyet az adott önkormÆnyzat területØn m� köd �  köznevelØsi intØzmØnyek ayermekei, 
tanulói rendszeresen hasznÆlhatnak. segítve ezzel a tanóra keretØn belül Øs azon kívül a diÆk- es 
utÆnpótlÆs sport, valamint az óvodai Øs iskolai szabadid� sport megvalósulÆsÆt. 

Belterületi utak, jÆrdÆk, hidak esetØben 
A  tÆmogatÆs a belterületi, önkonnÆnyzati tulajdonœ utak, jÆrdÆk, hidak felœjítÆsÆhoz, 
korszer� sítØsØhez kapcsolódó munkaneinelue vonatkozhat. 

Els� dleges  eel: 
a. szilÆrd burkolatœ közutak felœjítÆsa, 
b. szilÆrd burkolatœ jÆrda javítÆsa, felœjítÆsa, 

)-\ 



EgyØb kapcsolódó cØl: 
c. a fejlesztØssel Ørintett œtszakasz m� tÆrgyainak felœjítÆsa, korszer� sítØse (pl. híd, 

felüljÆró, Æteresz, alagœt, aluljÆró, tÆmfal, lØpcs� ), 
d. az œt  es  annak közvetlen környezetØben lØv�  nyílt  es  zÆrt vízelvezet�  lØtesítmØny 

felœjítÆsa, korszer� sítØse, kialakítÆsa (pl. burkolt Ærok, csatorna; fedlapok, víznyel�  
rÆcsok cserØje), 

e. œt tartozØkainak felœjítÆsa, korszer� sítØse, forgalomtechnikai lØtesítmØnyek felœjítÆsa, 
ideiglenes forgalomtechnikai lØtesítmØnyek (pl. meglØv�  korlÆtok, parkolÆsgÆtló 
oszlopok, jelz� tÆbla, jelz� lÆmpa cserØje, œtburkolati jelek visszaÆllítÆsa, kialakítÆsa, 
gyalogosvØd�  lØtesítmØnyek felœjítÆsa, korszer� sítØse). 

A  c.-e. pontokban meghatÆrozott munkanemek önÆlló projekt keretØben nem 
tÆmogathatók, csak az a. Øs  b.  pont szerinti tÆmogatÆsi igØnyhez szerves egysØgkØnt 
kapcsolódóan szÆmolhatók el azok költsØgei, a beruhÆzÆsi összköltsØg maximum 20%-Ænak 
mØrtØkØig. A  c.-e. pontokban meghatÆrozott munkanemek összegØt az ÆrajÆnlatokban is 
elkülönítetten szüksØges kimutatni. 
SzilÆrd burkolatœ œtnak, jÆrdÆnak tekinthet�  a pÆlyÆzat szempontjÆból az az œt vagy jÆrda, 
amelynek œtteste szabÆlyosan lerakott k�  vagy m� k� , tovÆbbÆ beton vagy aszfalt burkolattal 
� a pÆlyÆzat benyœjtÆsÆnak id� pontjÆban � rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadÆm, hatott 
makadÆm, beton, kockak�  burkolattal ellÆtott œt) Øs ez a pÆlyÆzatból egyØrtelm� en kiderül. 
Nem igØnyelhet�  tÆmogatÆs az eredeti termett talajœ vagy ahhoz hasonló anyagœ (pl. 
zœzottk� , kavics, murva, kohósalak stb.) œtra vagy jÆrdÆra, amelyen legfeljebb 
talajszerkezetet javító beavatkozÆs törtØnt. 
ÖnÆlló kerØkpÆrœt, parkoló felœjítÆsÆra tÆmogatÆs nem igØnyelhet� , kerØkpÆrœt vagy parkoló 
felœjítÆsÆval kapcsolatos költsØgek kizÆrólag abban az esetben szÆmolhatók el,  ha  azok a 
felœjítandó œt vagy jÆrda elvÆlaszthatatlan rØszØt kØpezik. 
Buszforduló felœjítÆsa önÆlló projekt keretØben nem tÆmogatható, kizÆrólag az œtfelœjítÆs 
rØszekØnt igØnyelhet�  tÆmogatÆs az œt es  a hozzÆ kapcsolódó buszforduló felœjítÆsÆra. 

Közös szabÆlyok 

EszközbeszerzØs a beruhÆzÆsi összköltsØg (összes elszÆmolt költsØg) 10%-Æig szÆmolható el.  A 
fejlesztØs megvalósítÆsa sorÆn felmerül �  egyØb költsØgek (különösen a beruhÆzÆs megvalósítÆsa 
ØrdekØben felmerült tervezØsi, engedØlyezØsi, a közbeszerzØsi eljÆrÆs lebonyolítÆsÆnak költsØge, 
m� szaki ellen� rzØs, projektmenedzsment) összege összessØgØben nem haladhatja meg az 
elszÆmolható költsØgek legfeljebb 5%-Æt. Az eszközbeszerzØs  es  a fejlesztØs megvalósítÆsa sorÆn 
felmerül �  egyØb költsØgek összegØt az ÆrajÆnlatokban is elkülönítetten szüksØges kimutatni. 

A  tÆmogatÆs terhØre nem szÆmolható el tovÆbbÆ: 
a pÆlyÆzat szerinti fejlesztØs megvalósítÆsÆra az  AIL 1.  §  15.  pontja szerinti, a pÆlyÆzati kiírÆs 
közzØtØtelØnek id� pontja el� tt lØtrejött kötelezettsØgvÆllalÆs alapjÆn kiÆllított szÆmla 
(szÆmlÆk), 
pÆlyÆzati kiírÆs el� tt kifizetett szÆmlÆk, 
szemØlyi juttatÆsok, munkaadókat terhel�  jÆrulØkok, 
kØsedelmi pótlØk, kötbØr, 
büntetØsek, pótdíjak költsØgei, 

- gØpjÆrm� vÆsÆrlÆs, jÆrm� beszerzØs, 
hasznÆlteszköz-vÆsÆrlÆs, hasznÆlt anyag vÆsÆrlÆsa, 
egyszer hasznÆlatos eszközök beszerzØse, 

- sikerdíj, 
lakossÆgi tÆjØkoztatÆssal kapcsolatos költsØgek, 



- egyØb, a pÆlyÆzat cØljÆval nem összeftigg �  költsØgek. 

A  tÆmogatói okirat csak abban az esetben módosítható,  ha  a tÆmogatott tevØkenysØg az így 
módosított feltØtelekkel is tÆmogatható lett volna.  A  tÆmogatói okirat szerinti cØlok módosítÆsÆnak a 
KedvezmØnyezett rØszØr� l törtØn�  kezdemØnyezØsØre egy alkalommal van lehet� sØg, mely nem 
eredmØnyezheti a tÆmogatÆsi intenzitÆs növekedØsØt, a felhasznÆlÆs vØgs�  hatÆridejØnek 
meghosszabbítÆsÆt es  a pÆlyÆzati alcØl módosítÆsÆt. 

A  KedvezmØnyezettnek a tÆmogatÆsból megvalósuló beruhÆzÆst a beruhÆzÆs megvalosdasatol 
szÆmított  10  Øvig az eredeti rendeltetØsØnek megfelel� en - a m� ködtetØsre vonatkozó hatÆlyos 
jogszabÆlyok betartÆsÆval - kell hasznÆlnia. 
A  beruhÆzÆs vØgrehajtÆsa sorÆn a Kbt. hatÆlya alÆ tartozó beszerzØsek esetØn a KedvezmØnyezett 
köteles betartani a Kbt. el� írÆsait. 
A  tÆmogatÆs felhasznÆlÆsÆnak kezd�  id� pontja nem lehet korÆbbi, mint a pÆlyÆzati kiírÆs 
közzØtØtelØnek id� pontja.  A  tÆmogatÆs felhasznÆlÆsÆnak vØgs�  hatÆrideje: 2021.  december  31., 
mely id� pontig m� szakilag Øs pØnzügyileg meg kell valósitani a tÆmogatói okiratban foglalt 
tÆmogatÆsi cØlt. A  felhasznÆlÆsi hatÆrid�  meghosszabbítÆsÆra nincs lehet� sØg, az e hatÆrnapig fel 
nem hasznÆlt tÆmogatÆsrØszt vissza kell fizetni a központi költsØgvetisbe. 

A  tÆmogatÆs felett a KedvezmØnyezett rendelkezik S felel� s annak jogszer�  felhasznÆlÆsÆØrt. 

13. A  tÆmogatÆs elszÆmolÆsa Øs ellen� rzØse 

A  KedvezmØnyezett a tÆmogatÆs felhasznÆlÆsÆról tÆrgyØv december 31-ei fordulónappal, az Øves 
költsØgvetØsi beszÆmoló keretØben Øs rendje szerint szÆmol el. 

A  KedvezmØnyezett a tÆmogatÆs felhasznÆlÆsÆt követ �  60  napon belül,  de  legkØs� bb 
2022.  februÆr 28-Mg  szakmai Øs pØnzügyi beszÆmolót nyœjt be elektronikus œton az ebr42 
rendszeren keresztül, valamint szöveges indokolÆssal, a kötelezettsØgvÆllalÆs dokumentumaival, 
felhasznÆlÆsi hatÆrid� n belül keletkezett, pØnzügyileg rendezett szÆmlÆkkal, azok összesít � jØvel, 
fØnykØpes dokumentÆcióval alÆtÆmasztottan beszÆmol a tÆmogatÆsi összegnek a tÆmogatói okiratban 
el� írt cØlnak megfelel�  Øs rendeltetØsszer�  felhasznÆlÆsÆról az ElszÆmoló mellØklet kitöltØsØvel, 
valamint az abban el� írt dokumentumok feltöltØsØvel. 

Az elszÆmolÆs elektronikus benyœjtÆsÆra vonatkozó eljÆrÆsrend megegyezik a pÆlyÆzat benyœjtÆsa 
sorÆn alkalmazott eljÆrÆsrenddel. 

A  szÆmlÆk eredeti pØldÆnyÆra a KedvezmØnyezett köteles rÆvezetni a �ÖnkormÆnyzati feladatellÆtÆst 
szolgÆló fejlesztØsek 2020.  tÆmogatÆs terhØre elszÆmolva" zÆradØkot. 

A  KedvenuØnyezett az  Ayr. 75.  §  (2)  bekezdØs pontja szerinti nyilatkozata esetØn a szüksØges 
vØglegessØ vÆlt hatósÆgi engedØlyek meglØtØt a tÆmogatott tevØkenysØg megvalósítÆsÆra vonatkozó 
beszÆmolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolÆs elmulasztÆsa esetØn a jogosulatlanul igØnybe 
vett tÆmogatÆs jogkövetkezmØnyeit kell alkalmazni. 

Az A.vr.  83.  §  (2)  bekezdØsØben foglaltak szerint a beszÆmoló pØnzügyi felülvizsgÆlatÆt, tovÆbbÆ a 
tÆmogató Øs a ICinestÆr közötti megÆllapodÆs alapjÆn annak elfogadÆsÆt, a  94. §-ban  Øs  97-99. §-ban 
meghatÆrozott feladatokat � a döntØs-el� kØszítØs, a tÆmogatói okirat módosítÆsa vagy annak 
visszavonÆsa kivØtelØvel � a KincstÆr lÆtja el. 
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Az IgazgatósÆgnak a pØnzügyi beszÆmoló  Ayr. 93-94.  §-a szerinti felülvizsgÆlatÆra 60  nap Æll 
rendelkezØsre.  A  felülvizsgÆlat eredmØnyØr� l az ebr42 rendszerben elektronikusan Ørtesíti a 
minisztert. 
Az IgazgatósÆg írÆsban tÆjØkoztatja az Ørintett önkormÆnyzatot a benyœjtott elszÆmolÆs 
elfogadÆsÆról, illetve a visszafizetØsi kötelezettsØg megÆllapítÆsÆról. 

Ha  az IgazgatósÆg a pØnzügyi beszÆmoló felülvizsgÆlatÆt követ � en megÆllapítja, hogy a 
KedvezmØnyezett a kapott tÆmogatÆsi összeget nem a meghatÆrozott cØlra, vagy csak rØszben 
hasznÆlta fel, Ørtesíti a KedvezmØnyezettet. A  jogosulatlanul igØnybe vett tÆmogatÆst, tÆmogatÆsrØszt 
a KedvezmØnyezett az Ma.  53/A.  §-Ænak Øs az `vr.  83.  § Øs a  97-99.  §-ainak figyelembevØtelØvel 
köteles az IgazgatósÆg œtjÆn lemondani Øs azt ügyleti kamattal, illet� leg kØsedelmi kamattal együtt 
visszafizetni. 

A  miniszter a tÆmogatói okirat az `n.  97.  §  (2)-(3)  bekezdØsØnek Øs a  98.  §  (5)  bekezdØse szerinti 
módosítÆsÆról vagy visszavonÆsÆról szóló ØrtesítØst az IgazgatósÆg œtjÆn küldi meg a 
KedvezmØnyezettnek, amely alapjÆn az IgazgatósÆg az  An. 99.  §  (1)  bekezdØse szerinti fizetØsi 
felszólítÆst küld a KedvezmØnyezettnek. 
RØszletfizetØsi kØrelmet � a kØsedelmi kamat kivØtelØvel � a KedvezmØnyezett az  An. 99.  §  (2) 
bekezdØse szerinti visszafizetØsi hatÆrid� ig nyœjthat be az IgazgatósÆghoz,  ha  a kØrelmez�  igazolja, 
hogy kötelez �  feladatainak ellÆtÆsÆt az egyösszeg �  visszafizetØs veszØlyeztetnØ. Az IgazgatósÆg az 
An. 99.  §  (3)  bekezdØse szerint rØszletfizetØsi megÆllapodÆst köt a kØrelmez� vel. 

A  tÆmogatÆs pÆlyÆzati kiírÆsban nem rØszletezett kØrdØseit az  AM.,  az `vr. Øs a tÆmogatói okirat 
tartalmazza. 

A  pÆlyÆzók a pÆlyÆzati kiírÆssal Øs a tÆmogatÆs felhasznÆlÆsÆval kapcsolatos szakmai kØrdØseikkel a 
BelügyminisztØrium ÖnkormÆnyzati GazdasÆgi F� osztÆlyÆhoz (illetØkes munkatÆrsak: Szabó  
Barbara  barbara.szaboürbbm.gov.hu ; valamint TakÆcs Vera  vera.takacs(dbm.gov.hu) fordulhatnak 
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ÉPÍTÉSZ TERVEZ� I NYILATKOZAT  

A  tervezett építési tevékenység:  
Az ingatlan címe:  1082 Budapest,  Nagy Templom utca  3.,  Helyrajzi szÆma: 35699 
Tervezett ØpítØsi tevØkenysØg: meglØv�  m� emlØki bölcs � de rØszleges felœjítÆsa 

Rövid ismertet �  leírás:  
A  megrendel�  a telken  alto  meglØv�  Øpület bels�  udvari homlokzatainak, utcafronti kerítØsØnek Øs bejÆrati 
kapujÆnak felœjítÆsa. Ezen kívül az udvaron egy kerti tocsogó kialakítÆsa, valamint az utcafronti homlokzat 
el� tt egy a bölcs � de nevØt jelz�  felirat/tÆbla elhelyezØse. 

Megrendel � : 
Józsefvárosi Egyesített Bölcs � dék (szØkhely:  1082 Budapest  Baross utca  63-67.  adószÆm:  16922545-2-42) 
mint megrendel�  

Alulírott VÆrnai Bence, mint a fent nevezett tÆrgyœ m� szaki tervdokumentÆció felel� s ØpítØsz tervez� je, 
kijelentem, hogy a tervezØsi munka sorÆn az ÆltalÆnos ØrvØny�  Øs eseti hatósÆgi el� írÆsokat betartottam.  A 
tervek Øs a m� szaki leírÆsok tartalma megfelel a: 

253/1997.  (XII.  20.)  Komi. rendelet az orszÆgos települØsrendezØsi Øs ØpítØsi követelmØnyekr� l (OTÉK.)  
1996.  Øvi LVIII. törvØny a tervez� -Øs szakØrt�  mØrnökök, valamint ØpítØszek szakmai kamarÆiról 
32/2009  (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakodÆsi jogosultsÆgokkal, nØvjegyzØkek vezetØsØvel 
kapcsolatos igazgatÆsi szolgÆltatÆsi díjak beszedØsØvel, kezelØsØvel, nyilvÆntartÆsÆval Øs 
visszatØrítØsØvel kapcsolatos rØszletes szabÆlyokról 
186/2009. (IX. 10.)  Korm rendelet a bejelentØsköteles szolgÆltatÆsi tevØkenysØgek tekintetØben a 
bejelentØs elmulasztÆsa esetØn fizetend�  bírsÆgról, tovÆbbÆ a szolgÆltatÆs felügyeletØt ellÆtó 
hatósÆgok ÆltalÆnos kijelölØsØr� l 
266/2013.  (VII.  11.)  Korm. rendelet az ØpítØsügyi  es  az ØpítØsüggyel összefügg �  szakmagyakorlÆsi 
tevØkenysØgekr� l 
312/2012.  (Xl.  8.)  Korm. rendelet az ØpítØsügyi Øs ØpítØsfelügyeleti hatósÆgi eljÆrÆsokról Øs 
ellen� rzØsekr� l, valamint az ØpítØsügyi hatósÆgi szolgÆltatÆsról 
313/2012.  (Xl.  8.)  Korm. rendelet, az ÉpítØsügyi DokumentÆciós Øs InformÆciós Központról, valamint 
az OrszÆgos ÉpítØsügyi NyilvÆntartÆsról 
1997.  Øvi LXXVIII. törvØny az Øpített kömyezet alakítÆsÆról Øs vØdelmØr� ll 
A  helyi ØpítØsi szabÆlyzat el� írÆsainak betartÆsÆval terveztem az Øpületet 

Mindezek alapjÆn kijelentem, hogy: 
1.,Az Æltalam tervezett ØpítØszeti-m� szaki megoldÆs megfelel a vonatkozó jogszabÆlyoknak, ÆltalÆnos 
ØrvØny�  Øs eseti el� írÆsoknak, így a környezetvØdelmi el� írÆsoknak, a statikai, az ØletvØdelmi Øs az 
ØgØstermØk � elvezet� kre vonatkozó követelmØnyeknek. 
2.,A  jogszabÆlyokban meghatÆrozottaktól eltØrØs engedØlyezØsØre nem volt szüksØg. 
3.,A  vonatkozó nemzeti szabvÆnytól eltØr�  m� szaki megoldÆst az engedØlyezØsi tervdokumentÆció 
kØszítØsØben nem alkalmaztam. 
5.,  Az ØpítmØny tervezØsekor alkalmazott m� szaki megoldÆs az Étv.  31.  §  (2)  bekezdØs meghatÆrozott 
követelmØnyeknek megfelel. 
7.,  Az ØpítØsi tevØkenysØggel Ørintett ØpítmØny betervezett anyagai egØszsØgre kÆros anyagot, mint pl. 
azbesztet nem tartalmaznak. 
9., A  környezet meghatÆrozó jellemz� it a m� szaki leírÆsban ismertettem. 
10.,A  fent nevezett tervezØsi feladat elvØgzØsØhez ØrvØnyes Øs megfelel�  tervezØsi jogosultsÆggal 
rendelkezem.  A  tervezØsi munkÆt a  266/2013.  (VII.  11.)  Korm. rendeletben meghatÆrozott tevØkenysØgi 
körömön belül vØgeztem. 
11.,A  tervek az ØrvØnyben lØv�  munka Øs baleset-vØdelmi el� írÆsok figyelembe vØtelØvel kØszültek. 
12.,A  tervez� i jogosultsÆgomat a Budapesti ÉpítØsz kamara Æltal kiÆllított - nØvjegyzØki besorolÆsi 
(nyilvÆntartÆsi) szÆm feltüntetØsØt is tartalmazó� hatÆrozattal tudom igazolni. 
13.,A  betervezett anyagok teljesítmØny nyilatkozattal rendelkeznek.  A  betervezett anvagok kivÆltÆsa mÆsik 
anvaqqal � m� szakilaq egyenØrtØk�  anvaqgal lehetsØges - vagy a felel� s tervez�  ióvÆhagvÆsÆval.  

A  felel� s építész tervez � :  
VÆrnai Bence, tervez� i jogosultsÆg:  É 01  -  6300  - Okl. ÉpítØszmØrnök 



ÉPÍTÉSZ M� SZAKI LEÍRÁS  

1.1.,  EL� ZMÉNYEK  
A  megrendel�  a telken Ælló meglØv�  Øpület bels�  udvari homlokzatainak, utcafronti kerítØsØnek Øs bejÆrati 
kapujÆnak felœjítÆsÆt tervezi. Ezen kívül az udvaron egy kerti tocsogó kialakítÆsÆt, valamint az utcafronti 
homlokzat el� tt egy a bölcs � de nevØt jelz�  felirat/tÆbla elhelyezØsØt szeretnØ. 

1.1.2.,  Megrendel � i kiírás 

Az intØzmØny 15916  szÆmmal m� emlØk besorolÆsœ (hrsz:  35699) 
A  m� emlØk besorolÆs indokolja egyes Øpületszerkezeti felœjítÆsok megel� z�  tervezØsØt. 

A  tervezØs rØszØt kØpezi az elkØszült tervek alapjÆn lefolytatott települØskØpi eljÆrÆs, vagy F� ØpítØszi 
ÆllÆsfoglalÆs, hatósÆgi egyeztetØs, engedØly beszerzØse, tovÆbbÆ a fizikai megvalósítÆs el� kØszítØsØre Ærazatlan 
költsØgkiírÆs, tervez� i költsØgbecslØs kØszítØse. 
A  bölcs � de vezetØssel tartott egyeztetØsek alapjÆn a tervezend�  ØpületrØszek: 

1. Utcai kerítØs felœjítÆsa. AcØlfelületek œjrafestØse, fedkövek tisztítÆsa Øs impregnÆlÆsa, hØzagok 
tömítØse, tØglafelületek javítÆsa, impregnÆlÆsa. 

2. BejÆrati kapu felœjítÆsa, 
3. Plusz zÆszlótartó kihelyezØse, összesen  3  zÆszló kihelyezØsi igØnnyel. 
4. El� kerti füves területre kØtoszlopos �Gyermekkert Bölcs � de" felirat elhelyezØsi 
5. Udvad homlokzat felœjítÆsa 
6. LØpcs�  melletti alagsori oldalfal salØtromossÆgÆnak megszüntetØse Øs az udvari homlokzat szakszer�  

es� víz elvezetØsØnek biztosítÆsa. 
7. Udvari rØszen f� re telepítend�  nyÆri pancsoló kiØpítØse 

A  Megrendel�  a tervezØs sorÆn m� szaki felügyeletet lÆt el. 

1.2., A  KÖRNYEZET ISMERTETÉSE  

1.2.1.,  Területi adottságok  

A  tervezØsi terület  1082 Budapest,  Nagy Templom utca  3. A  terület lejtØse elhanyagolható. 
TÆjolÆsa: keleti irÆnyœ utcafront 
Telek alapterülete:  1802 m2 
Közm � vek: Az ØpítØsi területen belül biztosított a víz, csatorna Øs elektromos Æram. 

1.2.2., A  tervezett tevékenység összefoglalása:  
A  meglØv�  Øpület udvari homlokzatÆnak rØszleges felœjítÆsa, œgy mint: 
- sØrült stukkók Øs pÆrkÆnyok helyreÆllítÆsa, perg�  lÆbazati festØkrØteg eltÆvolítÆsa, futónövØnnyel befutott 
felületek tisztítÆsa, vakolt felületek œjrafestØse 
- ereszcsatorna kitisztítÆsa, beÆzott helyen a vízzÆrósÆg ellen� rzØse, esetleges hibÆk kijavítÆsa 
- udvari lØpcs�  helyes vízelvezetØsØnek kialakítÆsa 
- udvari tocsogó kialakítÆsa, meglØv�  víz- Øs csatornahÆlózatba kötØse 
- utcafronti kerítØs felületØnek tisztítÆsa, fØm rØszek eredeti színre való festØse, a kapu rØsz nyithatósÆgÆnak 
Øs ÆllØkonysÆgÆnak javítÆsa, lÆbazati rØszek tisztítÆsa, impregnÆlÆsa 
- utcai homlokzatra egysØges zÆszlótartók tervezØse Øs kihelyezØse 
- el� kertbe �Gyermekkert Bölcs � de" felirat elhelyezØse 
- m� emlØki bejÆrati kapu felœjítÆsa (mellØkelt külön tervcsomag) 

Sk^t 



1.3.  ÉPÍTÉSZ TERVJEGYZÉK: 

Bejelentési tervek 

MeglØv�  
M-01  TervtÆri anyagok 
M-02  Jelenlegi helyszínrajz  1_500 
M-03  MeglØv�  homlokzatok, hibajegyzØk  1_100 
M-04  Alaprajz  1_200 
M-05  MeglØv�  kerítØs 
M-06  FotódokumentÆció I 
M-07  FotódokumentÆció II 
M-08  FotódokumentÆció  Ill 
M-09  MeglØv�  fedØlszØk 

Tervezett 
1-01  Tervezett homlokzatok  1_100 
1-02  Tervezett helyszínrajz 
T-03  Udvari csobogó  1_20 
T-04  ZÆszlótartó  1_10 
T-05  Udvari kerítØs  1_20 
T-06  RØszletek I 
T-07  RØszletek II 
T-08  NØvtÆbla 

1.4.  HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS:  

A  szennyez� dØsekt� l Øs mÆlló vakolatrØszekt� l megtisztított homlokzatra a tapadÆst biztosító cementfröcskölØs 
utÆn kerül felhordÆsra a vakolat, a kívÆnt struktœra kialakítÆsÆhoz szüksØges vastagsÆgokban. A  vakolÆs utÆn a 
megadott kötØsi id� t meg kell vÆrni. 
Egyedi elemek (pÆrkÆnyok, stukkók) szüksØg szerinti pótlÆsa helyszínen levett önt � forma elkØszítØsØvel el� re 
legyÆrtandó. (m� helyben) 

Az alapozó rØteg felhordÆsa utÆn, az alapozÆst 24  órÆig szÆradni kell hagyni. 
A  vakolat megszakítÆs nØlküli felhordÆssal kØszüljön. T� z�  napsütØsben a munkavØgzØs kerülend � , vagy 
megfelel�  ÆrnyØkolÆssal � molinóval � gondoskodni kell a vakolat ÆrnyØkolÆs vØdelmØr� l. 
A  festØst min� sØgi BAUMIT, POLIFARBE vagy  WEBER  kültØri homlokzati festØkkel kell vØgezni,  2  dg-ben 
hengerrel, a nehezen hozzÆfØrhet�  rØszeken, ablakpÆrkÆnyok, sarkok kialakítÆsÆnÆl ecsettel felhordva 
vØgzend� . 

Aiánlott homlokzati rendszer a felúlitáshoz: 

csekély falnedvesedés és sókivirágzás esetén: 
BAUMIT Sanova  N  felœjító rendszer: 

- BAUMIT SanovaVorspritzer cemetfröcskölØs el� kØszítØs 
- BAUMIT SanovaPutz S küls �  vakolat 
- BAUMIT RenovierSpachtel  W  simítórØteg 
- BAUMIT PremiumPrimer vagy UniPrimer alapozó 
- BAUMIT SanovaPrimer + SanovaColor befejez�  rØteg 

A  sØrült ereszdeszkÆzat bontÆsra kerül, majd gomba-Øs kÆrtev� mentesitett deszkÆzattal Øpítjük œjra. A 
felœjított homlokzati tagozatokat Øs ereszdeszkÆzatot összedolgozva, egy ütemben kell felületkezelni, lefesteni. 
A  meglØv�  lÆbazati rØszr� l a perg�  festØket el kell tÆvolítani, majd tisztítÆs utÆn alapozó rØteget kell rÆ felvinni. 
Az alapozó el� írt kötØsi ideje utÆn lehet felvinni a befejez�  színez�  rØteget. 

t 
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1.4.1.  ZÁSZLÓTARTÓ KIHELYEZÉS:  

Az utcafronton jelenleg egy darab eredeti zÆszlótartó talÆlható, a bejÆrati kapu mellett. KØt œj zÆszlótartó 
kihelyezØse tervezett, egy a kapu mÆsik oldalÆra, szimmetrikusan a meglØv� vel, valamint egy a mÆsodik bejÆrati 
kapu melletti kvÆderezØsre (szemb� l nØzve a bal oldalra). MindkØt zÆszlótartó azonos magassÆgban kerül fel a 
meglØv� vel. 
1.4.2.  UDVARI LÉPCSÖ FELÚJÍTÁSA:  

Az udvarra vezet�  lØpcs�  melletti falszakasz nedvesedØsØnek megszüntetØsØre a lØpcs� fokok megfelel�  
vízelvezetØsØt biztosítani kell. Ehhez a lØpcs�  elemeket Ørdemes kiemelni, letisztítani.  A  csatlakozó falrØszt le 
kell szigetelni kØtkomponenses cementbÆzisœ szigetel� anyaggal a kØs� bbi nedvesedØs elkerülØse vØgett.  A 
lØpcs� fok alatti felületen megfelel�  lejtØsben œjra ki kell alakítani a felfekvØst biztosító rØteget, ezek utÆn 
helyezhet� k csak vissza a lØpcs� fokok.  A  vØgleges helyen ki kell tömíteni a hØzagokat egy tartósan rugalmas, 
id� jÆrÆsÆlló, a lØpcs� vel színazonos tömít � anyaggal. 

A  vizesedØs okÆnak megszüntetØse utÆn az alagsori beÆzott vakolatról  (kb 2 m2)  el kell tÆvolítani a laza, perg�  
rØtegeket, majd a felület kiegyenlítØse utÆn alapozóval kezelni. Az alapozó kötØse utÆn œjra lehet festeni fehØrre, 
a fal többi rØszØhez illeszked� en. 

A  lØpcs� pihen�  szØlØre Ørdemes egy cseppent� t Øs a megfelel�  vízelvezetØs ØrdekØben egy kis ÆtmØr� j�  
ereszcsatornÆt helyezni.  A  cseppent� lemez a pihen� lemez oldalÆn vÆgott  2-2,5 cm  mØly vÆjatba kerül 
beragasztÆsra, majd tartósan rugalmas,  UV-Ælló tömítØssel lezÆrva a csatlakozÆsi hØzagot. 

RØszletes leírÆst lÆsd a k� restaurÆtori szakvØlemØnyben. 

1.4.3.  BEJÁRATI KAPU FELÚJÍTÁSA:  

A  bejÆrati kapu a csatolt restaurÆlÆsi terv szerint lesz felœjítva. 

1.5.  KERÍTÉS FELÚJÍTÁS:  

A  jelenlegi utcafronti kerítØseket korrodÆlt Ællapotuk miatt fel kell œjítani. Javasolt eljÆrÆs a keritØs 
homokfœvÆsos letisztítÆsa utÆni vØd�  fØmrØteg feljuttatÆsa (termikus fØmszórÆs), majd kØtkomponens�  
alapozó rØteg feljuttatÆsa. VØgül a kívÆnt színre való fed� festØs. A  kerítØs jelenlegi színe a Pantone skÆla 
szerinti 567-es Ærnyalathoz Æll legközelebb, feltØtelezhet� en ez mØg az eredeti festØs. 

A  kerítØs lÆbazati m� k�  elemeinek megóvÆsa ØrdekØben ajÆnlott azokat szemcseszórÆsos tisztítÆs utÆn 
impregnÆlni. Az impregnÆlÆs hosszœ Ølettartamœ, az eredeti színt el nem vÆltoztató kivitel� nek kell lennie. Az 
illesztØsi hØzagokat tartósan rugalmas, id� jÆrÆs Ælló, színazonos tömítØssel kell feltölteni, ezzel megel� zve a 
fagykÆrokat Øs elmozdulÆsokat. 

1.6.  BÖLCS� DE FELIRAT KIHELYEZÉS:  

Az Øpület el� tti el� kertbe a füvesitett rØszre egy kØtoszlopos �Gyermekkert Bölcs � de" felirat kerül kihelyezØsre. 
A  felirat a bejÆrati jÆrda mellett, a homlokzatra mer� legesen kerül kihelyezØsre, így a jÆrdÆn mindkØt irÆnyból 
Ørkez�  gyalogos forgalom szÆmÆra olvasható lesz. 

1.7.  UDVARI CSOBOGÓ KIÉPÍTÉSE:  

Az udvaron egy csobogó kerül kialakítÆsra, mely a nyÆri melegben hivatott h� síteni a gyerekeket.  A  csobogó 
tÆlca kialakítÆsœ, legnagyobb mØlysØge a közepØn  10 cm,  ahol egy összefolyó gy� jtenØ a vizet, ami a közeli 
folyókÆba lesz bekötve, ami csatlakozik a csatornahÆlózatba.  A  csobogó vízellÆtÆsa a kerti tÆrolóból van 
kivezetve, ahonnan keverten Ørkezik a beÆllított h� mØrsØklet�  víz, ami  3  szórófejen keresztül tudja permetezni 
a gyerekeket. 



1.8.  TETÖTÉRI FAANYAGVÉDELEM:  

A  tet� tØrben lØv�  faszerkezetek Ællapota jó,  de  ezen Ællapot megtartÆsa ØrdekØben Ørdemes azokat konzervÆlni. 
RØszletes leírÆst a farestaurÆtori tervben lehet talÆlni. 

A  tet� fedØsben több helyen is  (10-12)  apróbb beÆzÆsok lÆthatók, ezeknek a javítÆsa, a tet� elemek 
helyreigazítÆsa tovÆbb növeli a tet� szerkezet ØlettartamÆt. 

A  m� szaki leírÆst összeÆllította: 

Budapest, 2020.  februÆr 
VÆrnai Bence 

01 -6300 
ØpítØsz, vezet�  tervez�  

7-OE 

sts, 
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MEGLÉV �  NYILV`NTARTOTT M� EMLÉKI ÉRTÉK BESOROL`SÚ 
BÖLCS � DE HOMLOKZATI ÉS UDVARI FELÚJ˝T`SA 

KIVITELEZÉSI MUNK`IHOZ 

Az intØzmØny 15916  szÆmmal nyilvÆntartott m� emlØki ØrtØk besorolÆsœ 

KØszült az Archmodul Kft. Æltal kØszített kiviteli öröksØgvØdelmi bejelentØsi tervdokumentÆció alapjÆn 
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VERZIÓ SZ`M:  1.1 

Kea: 2020-03-23 

KöltsØgvetØs kØszít� :  
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1082 BUDAPEST,  NAGY TEMPLOM  U. 3.,  HRSZ.:  35699 

MEGLÉV �  NYILV`NTARTOTT M� EMLÉKI ÉRTÉK BESOROL`SÚ BÖLCS � DE HOMLOKZATI 
ÉS UDVARI FELÚJ˝T`SA 

KIVITELEZÉSI MUNK`IHOZ 

KÖLTSÉGVETÉSI FEJEZET MEGNEVEZÉSE (A  (ANYAG ÖSSZ.)] D (D˝J ÖSSZESEN)] 

ORGANIZ`CIÓ 
Kivitelez�  vÆllalkozónak a jelen kivitelezØssel összefügg �  

felvonulÆs, anyagmozgatÆs, ØpítØsi energia, felelässØgbiztosítÆs, 

  

200 000 Ft 

 

150 000 Ft 
sajÆt organizÆciós költsØge 

stb. 

  

KÖLTSÉGTÉR˝TÉSEK 

 

- Ft 1 350 000 Ft 

ÉP˝TÉSZETI MUNK`K  

    

6 643 888 Ft 9 603 963 Ft 

      

6 843 888 Ft 11 103 963 Ft 

ÖSSZESEN (NETTÓ)  

  

17 947 851 Ft 

27%  `FA 

    

4 845 920 Ft 

MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ)  

    

22 793 771 Ft 

act, 



KÖLTSEGVIETESKIÍRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELÖ1RÁSOK 

I Az ajÆnlat alapjÆt a kiviteli tervdokumentÆcióban kiadott tervanyag Æs m� szaki leírÆsok. 

konszignÆciók, költsØgvetØsi kiirÆsok kØpezik  A  fenti anyag minden tekintetben egymÆs 

kiegØszít� jØnek tekintend� .  Ha  tehÆt egy elem, szerkezet nem mindenhol jelenik meg (m� szaki 

tervlapok, konszignÆciók. költsØgvetØsi kiírÆs), akkor is az ajÆnlat rØszØnek kell tekinteni  es 

az ajÆnlati Ærat ennek megfelel�en alalcitani. 

Az ajÆnlatot a kiadott alaprajzoknak, metszeteknek, homlokzatoknak, rØszletrajzoknak, 

konszignÆciós terveknek megfelel� en kell megtenni 

A  tervekben szerepl�  termØkek nem kötelez �  jelleg� ek, teljesinnenymilatkozatukban mindenben 

megegyez�  mÆs termØkekkel kivÆlthatók. tervez�  Øs Øpíttet�  jóvÆhagyÆsÆval 

2  Épít � anyagok 

Az Øpít� anyag mintÆkat Øs a vØgleges szerkezetbe beepitend�  valamennyi anyagra vonatkozó 

jóvÆhagyott müszaki specifikÆciót Øs teficsitmØnynyilatkozatokat, a  3/2003. (1. 25.)  BM-GKM-KvVM 

rendelet szerint kibocsÆtott ØrvØnyes (EME.  ETA)  tan� sítvÆnyokal az építési tetWetre történ �  

leszállítás el� tt. a Kivitelez�  Ætadja az œnittetó rØszØre  A  nevesített anyagokat, vagy mÆs azokhoz 

hasonló,  es  ugyanolyan m� szaki paramØterekkel rendelkez�  is legalÆbb olyan min� sØgil 

tervez� vel egyeztetett anyagot, technologiÆt, stb. kell alkalmazni Kivitelez�  az ØpítØs sorÆn a t� z 

elleni vØdekezØsr� l, munkavØdelemr� l szóló rendeleteket  es  az NISZ vonatkozó el� irÆsait betartja. 

azok szerint  es  figyelembevØtelØvel vÆllalkozik. Kivitelez�  a villamos is gØpØszeti rendszerek  es 

berendezØsek megfelel�  m� ködØsØt mØrØsi es  próbaüzemi jegyz� könyvekkel köteles igazolni, mely 

a vÆllalÆsi fir  rØszØt kØpezi 

`ltalÆnos szabÆlykØnt kell elfogadni, hogy csak olyan anyagok  es  szerkezetek Øpíthet� k az 

Øpületbe, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabvÆnyoknak, min� sØgi követelmØnyeknek vagy a 

Szerz� dØs kikötØseinek. vagy amelyeket az Építtet �  es  ’ferven�  inisban elfogadott Øs jóvÆhagyott 

3  SzabvÆnyok Øs müszaki követelmØnyek 

Az ØrvØnyben lØv�  magyar szabvÆnyokat (MSZ),  m� szaki irÆnyelveket es  egyéb vonatkozó 

követelményeket kell alkalmam, valamennyi Øpít� anyag, kivitelezØsre. szÆllítÆsra Øs bedolgozÆsra 

vonatkozóan, valamint az  ISO  is  EN, DIN.  ON()RM. NI3/3 szabványoknak történ �  megfelelés 

szintén elfogadottnak min� sül. 
Az adott gyártó vagy szállító cégek által el� írt beépitisi  es  telepítési utasításokat szigorúan be kell 

ezekb� l egy példányt az Epinet �  rendelkezésére kell bocsátani.  A  fent említett utasítások 

szintén betartandók a beépitéshez rögzhishez. stb.. szükséges segédanyagokra (mint pl. 

csavarok, rögzít �  elemek, csatlakozó dugaszok, kötemleneek, stb.).  

4  Minták 
Vállalkozó köteles a specifikációnak megfelel �  anyagok  Es  szerkezetek mintáit a kell �  id� ben átadni 

Úgy.  bogy  a lehetsØges vÆltoztatÆsok vØgrehajthatók legyenek az ØpítØsi ütemterv befolyÆsolÆsa 

A  lÆtható burkolatok esetØn az adott szerkezet kivitelezesenek megkezdése el� tt mintafelület 

kØszítØse szüksØges  A  mintafelület elkØszítØsinek díjÆt az ÆrajÆnlatban, az adott szerkezetre 

megajÆnlott Ær tartalmazza! 

5  AnyagvizsgÆlati mintÆk 

VÆllalkozó felel� s valamennyi anyag  es  szerkezet viz_sgÆlatÆØn, melyek elvØgzØse kötelez �  es 

melyeket a vonatkozó magyar szabvÆnyok Øs követelmØnyek el� írnak,  es  melyek egy felhatalmazott 

és független magyar intézmény által kerülnek végrehajtásra,  A  vizsgálatokról kibocsátott 

bizonyítványok. vagy ezek egy másolata az Épittet �  részére azonnal átadásra kerülnek  

6  Vállalkozó köteles a költségvetés kiírásban megadott anyagok és mennyiségek ellen� rzésére. 

azokban szerepl �  esetleges hibákat a Tervez�  felé jelezni  Fla  a tervek adataival összeltIggisben 

kétségek merülnek fel, akkor azokat még az ajánlat benyújtása el� tt tisztázni kell. 

tG 



KÖLTSÉGTÉR˝TÉSEK 

Munkanem megnevezØse Anyag összege Díj összege  

19 KöltsØgtØrítØs 

MUNK`K ÖSSZESEN NETTÓ: 
- Ft 1 350 000 Ft 
- Ft 1 350 000 Ft 



 

(KöltsØgtØritØs 

     

Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege Menny. EgysØg Anyag 
egysØgÆr 

Díj egysØgre Anyag 

összesen  

Díj összesen 

1 19-010-1.1- K� restaurÆtori dolcumnetamo elkØszítØse 1  kltsg - Ft 400 000 Ft - Ft 400 000 Ft 

 

0000001 

     

2 19-010-1.1- FalkutatÆsi restaurÆtor falkutatÆsi díja I ldtsg - Ft 150 000 Ft - Ft 150 000 Ft 

 

0000002 

      

I  9-010-1 1-  KörestaurÆtori m� vezetØs 1  kltsg - Ft 200 000 Ft - Ft 200 000 Ft 

 

0000001 

     

4 19-010-1.11-  ÉpítØsz tervez� i m� vezetØs 1  kltsg - Ft 100 000 Ft Ft 100 000 Ft 

 

0000002 

     

5 19-010-1.11-  EgyØb kültsØgteritØsek 1  kltsg Ft 500 000 Ft - Ft 500 000 Ft 

 

0000003 (pl. m� emlØki szakfelügyeleti díjjak, 
megvalósulÆsi tervek elkØszítØse, stb.) 

      

Munkanem összesen: 

   

- Ft 1 350 000 Ft 

kAA 



ÉP˝TÉSZETI MUNK`K 

Munkanem megnevezØse Anyag összege Díj összege  
15 ZsaluzÆs Øs ÆllvÆnyozÆs 
21 IrtÆs, fold-  es  sziklamunka 
33 FalazÆs es  egyØb k� m� ves munkÆk 
35 `csmunka  
36 VakolÆs es  rabicolÆs 
42 AljzatkØszítØs, hideg-  es  melegburkolatok kØszítØse 
43 BÆdogozÆs 
44 Asztalosszerkezetek elhelyezØse 
45 Lakatos-szerkezetek elhelyezØse 
47 FelületkØpzØs (festØs, mÆzolÆs, tapØtÆzÆs, korrózióvØdelem)  
48 SzigetelØs 
91 Kert  es  parkØpítØsi munkÆk 

2 

507 
70 

461 
869 
637 
374 
446 
550 
118 
265 

13 
330 

528 Ft 
200 Ft 
614 Ft 
420 Ft 
788 Ft 
750 Ft 
348 Ft 
000 Ft 
000 Ft 
067 Ft 
173 Ft 
000 Ft 

I  012 
47 

563 
I  160 

410 
I  496 
1 293 
1 500 
1 552 

288 
10 

270 

512 Ft 
672 Ft 
007 Ft 
670 Ft 
460 Ft 
033 Ft 
102 Ft 
000 Ft 
000 Ft 
268 Ft 
239 Ft 
000 Ft 

MUNK`K ÖSSZESEN NETTÓ: 6 643 888 Ft 9 603 963 Ft 



zsahmishinvieoiís  
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege Menny. EgysØg Anyag Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 

egysØgÆr 

15-012-6.1  Könny �  ÆllvÆnyszerkezetek 
Homlokzati es� ÆllvÆny ÆllítÆsa ÆllvÆnycs� b� l  mint 
munkaÆllvÆny,szintenkØnti pallóterítØssel, 
korlÆttal, lÆbdeszkÆval, kØtlÆbas,0,60-0,90 m 
padlószelessØggel, munkapadló tÆvolsÆg 2,00  m, 
2,00  kN/m2terhelhet� sØggel, ÆllvÆnyØpítØs MSZ 
es  alkalmazÆstechnikai kØzikönyv szerint 

318,0 m2 1 583 Ft 2 460 Ft 503 394 Ft 782 280 Ft 

318,0 m2 13 Ft 724 Ft 4 134 Ft 230 232 Ft 

  

507 528 Ft I  012 512 Ft 

    

Menny. EgysØg Anyag 
egysØgÆr 

Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 

1  db 

8,0 m3 

70 200 Ft 

- Ft 

- Ft 70 200 Ft 

5 959 Ft - Ft 

- Ft 

47 672 Ft 

  

70 200 Ft 47 672 F1 

    

Menny. EgysØg Anyag 
egysØgÆr 

Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 

7,3 m3 

0,3 m3 

7,3 m3 

- Ft 

- Ft 

60 484 Ft 

24 008 Ft -  Ft 

41 248 Ft - Ft 

48 131 Ft 441 533 Ft 

175 258 Ft 

12 374 Ft 

351 356 Ft 

2 15-012-25 Könny �  ÆllvÆnyszerkezetek 
VØd� függöny szerelØse ÆllvÆnyszerkezetre, 
m� anyag hÆlóból  

Munkanem összesen:  

lads,  föld-Øs sziklamunka 
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

1 21-011-11.6 Elutes:  törmelØk kontØneres elszÆllítÆsa, 
lerakÆsa,leralcóhelyi díjjal, 
8,0 m3-es  kontØnerbe 

2 21-0H-12 Munkahelyi depóniÆból ØpítØsi törmelØk 
kontØnerbe rakÆsa, kØzi er� vel, önÆlló munka 
eseten elszÆmolva,kontener szÆllítÆs nØlkül 

Munkanem Összesen:  

Falazis Øs egyØb k� m� ves munkik 
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

1 33-000- Teherhordó Øs kitölt �  falazat bontÆsa, 
1.1.1.1.1 Øgetett agyag-kerÆmia termØkekb� l, 

kismØret� , mØszhomok, magasított vagy 
nagymØret�  tØglÆból, 
bÆrmilyen falvastagsÆggal, 
falazó, cementes mØszhabarcsból 

2 33-000- PillØrfalazat bontÆsa. 
11.1.1.1.1 Øgetett agyag-kerÆmia termØkekb� l, 

bÆrmilyen falvastagsÆggatepületen belül, 
kismØret� , mØszhomok, magasitott vagy 
nagymØret�  tömör tØglÆból, 
falazó, meszes cementhabarcsból  

3 M33-001- Teherhordó Øs kitölt �  falazat kØszítØse, 

1.1.1.3.1.1.1-  Øgetett agyag-kerÆmia termØkekb� l, 
0127556 normal  elemekb� l, 

250x120x65 mm-es mØret�  
kismØret�  tömör tØglÆból vagy kevØslyukœ 
tØglÆból, 
falazó, cementes mØszhabarcsba falazva 
Wienerberger kismØret�  tömör tØgla 250x120x65 
mm  10  (N/mm2)Hf5-mc, falazó cementes 
mØszhabarcs, mØszpØppel 



Munkanem összesen:  

Vskohis Is rabicolÆs 
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

1 K-tØtel SØrült homlokzati vakolat leverØse 

2 36-000-7 IndÆs vadsz� l�  es  egyØb futónövØnyzet 
eltÆvolítÆsahomlokzatfelületr� l 

3 36-008-1.2.3-  Hœzott homlokzati tagozatok 
0414709 MØsz-cement köt � anyagœ homlokzati 

pÆrkÆnyhœzÆs kØszítØse, 
íves kivitelben, 
31-50 cm  kiteritett szØlessØg között  
LB-Knauf  KvÆdervalcolat, Csz:  K00213001 

4 36-009- El� regyÆrtott nyers, homlokzati dekorprofil 
19.1.2 elhelyezØse, 

szÆlakban, pÆrkÆnyok, tagozatok, díszek 
kialakítÆsÆhoz, 
5 cm  profilvastagsÆg felett 

5 36-012- Szell� z� , falszÆrító felœjító vakolat kØszítØse, 
2.1.4.3- alacsony Øs közepes só Øs nedvessØgtartalom 
0415953 eseten, 

felületel � kØszítØssel (el� fröcskölØs vagy gœz), 
vakolatrØteggel, kØzi felhordÆssal, 
összesen  2 cm  vastagsÆgban 
Baumit SanovaPutz S Sanova nehØz vakolat, 
CikkszÆm: 153104+  Baumit Sanova Vorspritzer 
El� fröcsköl � , CikkszÆm: 153105 

4 33-005- PillØrfalazat kØszítØse, 0,3 m3 66 936 Ft 80 064 Ft 2008! Ft 24 019 Ft 
1.1.1.1.1.1-  Øgetett-agyagkerÆmia tennØkekb� l, 
0127556 nØgyszög keresztmetszettel, 

250x120x65 mm-es mØret�  
kismØret�  tömör tØglÆból vagy kevØslyukœ 
tØglÆból, 
falazó, cementes mØszhabarcsba falazva 
Wienerberger kismØret�  tömör tØgla 250x120x65 
mm  10  (N/mm2)M  1  (11f10-mc) falazó, cementes 
mØszhabarcs, mØszpØppel 

Munkanem Összesen:  

.4.esnumla 
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

1 35-000-4 Tet� deszkÆzat bontÆsa 

2 35-004-1.4  DeszkÆzÆs 
homlokdeszka lØctagozattal, gyalulva,  30 cm 
szØlessØgig 

35-011-12.1-  Faanyag gomba Øs rovar kÆrtev� k elleni vØdelme 
0251508 Faanyag gomba Øs rovarkÆrtev�  elleni 

megszüntet �  vØdelme 
mÆzolÆsi technológiÆval felhordott anyaggal 
PANNON-PROTECT DIFFUSE!’ IC-B  gomba-, 
rovarkÆrt megszüntet �  faanyagvØd�  szer, színtelen 

   

461 614 Ft 563 007 Ft 

     

Menny. EgysØg Anyag 
egysØgÆr 

Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 

6,0  m 

6,0 m 

950,0 m2 

- Ft 

820 Ft 

910 Ft 

1 485 Ft 

1 485 Ft 

1 203 Ft 

- Ft 

4 920 Ft 

864 500 Ft 

8910 Ft 

8 910 Ft 

1 142 850 Ft 

  

869 420 Ft 1 160 670 Ft 

    

Menny. EgysØg Anyag 
egysØgÆr 

Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 

10,0 m2 

74,0m2 

6,0m 

6,0 m 

15,0 m2 

- Ft 

- Ft 

3 303 Ft 

75 000 Ft 

8 998 Ft 

2 777 Ft 

926 Ft 

23 371 Ft 

12 500 Ft 

3 992 Ft 

- Ft 

- Ft 

19 818 Ft 

450 000 Ft 

134 970 Ft 

27 770 Ft 

68 524 Ft 

140 226 Ft 

75 000 Ft 

59 880 Ft 



6 36-012-3- FalszÆrító, felœjító vakolaton simítóvakolat 15,0 m2 2 200 Ft 2 604 Ft 33 000 Ft 39 060 Ft 

0415528 kØszítØse, 5  mm vastagsÆgban 
Baumit Sanova RenovierSpachtel  W  - felœjító 
simítótapasz, CikkszÆm: 960171 

Munkanem összesen:  637 788 Ft 410 460 Ft 

Alljzatkiniffs, hideg- Øs melegburkolatok kezitØse  
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege Menny. EgysØg 

1 42-000-4.1  M� k�  burkolatok bontÆsa, 
padlóburkolat m� k�  vagy terrazzó felvØsØse 5 cm 
vastagsÆgig 

Anyag Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 
egysØgÆr  

- Ft 5 669 Ft - Ft 39 683 Ft 7,0 m2 

2 K-tØtel Pihen�  k� elemeinek óvatos bontÆsa felœjítÆsa Øs 1  kltsg 250 000 Ft 550 000 Ft 250 000 Ft 550 000 Ft 

viszzahelyezØse m� szaki elírÆsban foglaltak 
szerint, vizorkØpzØssel, T-07  rØszletrajz szerinti 
bevÆgÆssal együtt kompletten 

3 K-tØtel KerítØs fedkiielemek óvatos bontÆsa, tisztítÆsa Øs 28,5  m 
visszahelyezØse, visszaheyzØst követ � en az 
illesztØsi hØzagokat tartósan rugalmas, id� jÆrÆs 
Ælló, színazonos tömítØssel kell feltölteni  

3 500 Ft 18 500 Ft 99 750 Ft 527 250 Ft 

5 K-tØtel LØpcs� elemek óvatos bontÆsa, deponÆlÆsa es 9  db 2 500 Ft 25 600 Ft 22 500 Ft 230 400 Ft 

szigetelØst követ � en visszaØpítØse 

6 K-tØtel Utcai kerítØs oszlopfedk�  óvatos bontÆsa Øs in 1  db 2 500 Ft 18 500 Ft 2 500 Ft 18 500 Ft 

kerítØsoszlop elkØszülte utÆni visszaszerelØse 
kompletten 

7 42-033-1.2.1  `tfaragÆs. 
elhelyezett lØpcs�  jÆrófelületen  5  mm mØlysØgig, 
35  mm szØlessØgig, kØzi er� vel, 
kemØny mØszk� , mÆrvÆny vagy m� k�  felületen  

14,0 m - Ft 9 300 Ft - Ft 130 200 Ft 

Munkanem összesen: 374 750 Ft 1 496 033 Ft 

BidogozÆs 
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege Menny. EgysØg Anyag Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 

egysØgÆr 

43-003- Cseppent�  szegØly szerelØse 
1.1.1.1- kemØnyhØjalÆsœ tet� höz,  
0995005 min� sített ötvözött horganylemezb� l, 

40 cm  kiterített szelessØgig 
EreszszegØly VM-ZINC-NATUR  ZINC  min� sØg�  
ötvözött horganylemezb� l,  0,65  mm vtg., standard 
felületti,Ksz:  25 cm 

5,2 m 5 716 Ft 2 558 Ft 29 723 Ft 13 302 Ft 

2 K-tØtel Meglev�  bÆdogos szerkezetek felülvizsgÆlata 
szüksØg szerinti javítÆsa M-08  szÆmœ tervlap 
alapjÆn (EL� IR`NYZAT)  

3 K-tØtel Meglev�  rejtett ereszcsatoma kitisztítÆsa, 
vízzÆrósÆg ellen� rzØse, 
eresztØsek szüksØg szerinti kijavítÆsa 

16  db 

66,5  ra 

25 000 Ft 75 000 Ft 400 000 Ft I 200 000 Ft 

250 Ft 1 200 Ft 16 625 Ft 79 800 Ft 

Munkanem összesen: 446 348 Ft 1 293 102 Ft 



65 000 Ft 12 500 Ft 65 000 Ft 12 500 Ft I db 

memessztenetekiihelyezØse 
Menny. EgysØg Anyag 

egysØgÆr 
D˝J egysØgre Anyag összesen Díj összesen 

1  db 550 000 Ft 1500 000 Ft 550 000 Ft 1 500 000 Ft 

  

550 000 Ft I  500 000 Ft 

    

Menny. EgysØg Anyag 
egysØgÆr 

Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 

2  db 85 000 Ft 8 500 Ft 170 000 Ft 17 000 Ft 

Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

1 44-002-1- F� bejÆrati kapu  (1,8 x 4,7  m nØvleges mØret) 
0000001 restaurÆlÆsa Bed�  Csongor  Laszlo  okleveles 

restaurÆtor-m� vØsz, szakØrt� ;  21-0356 
farestaurÆtori szakvØlemØnye alapjÆn kompletten 

Munkanem összesen:  

Latatos-nerkezetek elhelyezØse 
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

1 45-005-2- 300*205 mm nØvleges mØret�  Utcai homlokzati 
0000001 zÆszlótartó gyÆrtÆsa Øs elhelyezØse konszignÆció 

szerinti kivitelben 

T˝PUS: hegesztett Øs kovÆcsolt vas elem 
ANYAG:  d=50  mm acØl cs� , acØl lemez,  15.2  laposacØl 

FELÜLETKEZELÉS:  2  rØteg korrózióvØd �  festes, 
kerítØssel megegyez�  Ærnyalatban (Pantone  567) 

MEGJEGYZÉS: GyÆrtÆs el� tt  a  meglev�  
zÆszlótartó mØreteit ellen� rizni kell! 
Csak  is  jóvÆhagyott kivitelez� i gyÆrtmÆnyterv 
alapjÆn gyÆrtható! 

2 45-004-11-  1025*1100*115 mm nØvleges mØret�  Udvari 
0000001 lØpcs�  alatti kerítØs 1.elem gyÆrtÆsa Øs 

elhelyezØse konszignÆció szerinti kivitelben 

T˝PUS: hegesztett acØl kerítØselemek 
ANYAG:  20.20.3  zadszelveny vÆz, 20.5  laposacØl 
fogopärok,  10.10  nØgyzetacØl pÆlcÆk 
FELÜLETKEZELÉS:  2  rØteg korrózióvØd �  festØs, 
kerítØssel megegyez�  Æmyalatban (Pantone  567) 

MEGJEGYZÉS: RögzítØs a fogadószerkezetbe 
bevØsett Øs beragasztott  20.5  laposacØl fülekre, 
csavarosan GyÆrtÆs el� tt a helyszíni mØreteket 
ellen� rizni kell! Csak is jóvÆhagyott kivitelez� i 
gyÆrtmÆnyterv alapjÆn gyÆrtható! 

3 45-004-11- 10259100  mm nØvleges mØret�  Udvari lØpcs�  
0000002 alatti kerítØs 2.elem gyÆrtÆsa Øs elhelyezØse 

konszignÆció szerinti kivitelben 

T˝PUS: hegesztett acØl kerítØselemek 
ANYAG:  20.20.3  zÆrtszelvØny vÆz, 20.5  laposacØl 
fogopärok,  10.10  nØgyzetacØl Oka 
FELÜLETKEZELÉS:  2  rØteg korniziovØdö festØs, 
kerítØssel megegyez�  Ærnyalatban (Pantone  567) 

MEGJEGYZÉS .  RögzítØs a fogadószerkezetbe 
bevØsett Øs beragasztott  20.5  laposacØl fülekre, 
csavarosan GyÆrtÆs el� tt a helyszíni mØreteket 
ellen� rizni kell! Csak is jóvÆhagyott kivitelez� i 
gyÆrtmÆnyterv alapjÆn gyÆrtható! 

1  db 65 000 Ft 12 500 Ft 65 000 Ft 12 500 Ft 

5_; 



4 45-004-11-  885*1100 mm névleges méret �  Udvari lØpes�  
0000003 alatti kerítØs 3.elem gyÆrtÆsa Øs elhelyezØse 

konszignÆció szerinti kivitelben 

T˝PUS: hegesztett acØl kerítØselemek 
ANYAG:  20.20.3  zÆrtszelvØny vÆz, 20.5  laposacØl 
fogópÆrok,  10.10  nØgyzetacØl pÆlcÆk 
FELLTLETKEZELÉS:  2  rØteg korrózióvØd �  festØs. 
kerítØssel megegyez�  Ærnyalatban (Pantone  567) 

MEGJEGYZÉS: RögzítØs a fogadószerkezetbe 
bevØsett Øs beragasztott  20.5  laposacØl fülekre. 
csavarosan GyÆrtÆs el� tt a helyszíni mØreteket 

ellen� rizni kell! Csak is jóvÆhagyott kivitelez� i 
gyÆrtmÆnyterv alapjÆn gyÆrtható! 

5 45-004-11-  1025*1100 mm névleges méret �  Udvari lØpcs�  

0000004 alatti kerítØs 4.elem gyÆrtÆsa Øs elhelyezØse 
konszignÆció szerinti kivitelben 

T˝PUS: hegesztett acØl kerítØselemek 
ANYAG:  20.20.3  zÆrtszelvØny vÆz, 20.5  laposacØl 
fogópÆrok,  10.10  nØgyzetacØl pÆlcÆk 
FELÜLETKEZELÉS:  2  rØteg korrózióvØd �  festØs, 
kerítØssel megegyez�  Ærnyalatban (Pantone  567) 

MEGJEGYZÉS: RögzítØs a fogadószerkezetbe 

bevØsett Øs beragasztott  20.5  laposacØl fülekre, 
csavarosan GyÆrtÆs el� tt a helyszini mØreteket 
ellen� rizni kell! Csak is jóvÆhagyott kivitelez� i 
gyÆrtmÆnyterv alapjÆn gyÆrtható! 

6 45-011-11- D=-60  mm névleges méret �  `ttört fØm, 
0000001 egyoldalas fali nØvtÆbla gyÆrtÆsa Øs elhelyezØse 

konszignÆció szerinti kivitelben 
ANYAG: rozsdamentes acØllemezbe marva 

TARTÓSZERKEZET: köralakœ tÆblÆnÆl nincs 

külön tartószerkezet, a lemez vastagsÆga min. 3 
nun  tÆvtartókkal rögzítve a falba fart dübelekkel 
a nagyobb tÆblÆnÆl egy hegesztett,  min 20.20.3 
zÆrtszelvØny vÆz, kerítØshez rögzítve  

7 45-011-11-  1250*890 mm névleges méret �  `ttört fØm, 
0000002 egyoldalas kerítØs nØvtÆbla gyÆrtÆsa Øs 

elhelyezØse konszignÆció szerinti kivitelben 

ANYAG: rozsdamentes acØllemezbe marva 

I db 52 000 Ft 8 500 Ft 52 000 Ft 8 500 Ft 

db 65 000 Ft 12 500 Ft 65 000 Ft 12 500 Ft 

I db 75 000 Ft 8 500 Ft 75 000 Ft 8 500 Ft 

1  db 142 000 Ft 8 500 Ft 142 000 Ft 8 500 Ft 

TARTÓSZERKEZET: köralakœ tÆblÆnÆl nincs 
külön tartószerkezet, a lemez vastagsÆga min. 3 

mm tÆvtartókkal rögzítve a falba fart dilbelekkel 

a nagyobb tÆblÆnÆl egy hegesztett,  min 20.20.3 
zÆrtszelvØny vÆz, kerítØshez rögzítve 

8 K-tØtel Udvari kerítØsmez�  óvatos bontÆsa, elszÆllítÆsa, 29,2  fin 45 000 Ft 35 000 Ft I  314 000 Ft 1 022 000 Ft 

m� helyben törtØn�  homokfœvÆsos tisztítÆsa, vØd�  
fØmrØteg feljuttatÆsa (termikus fØmszórÆs) , 
kØtkomponens�  alapozÆsa fed� mÆzolÆsa Pantone 
567  színben, helyszíni visszaszerelØssel együtt 
kompletten 

OL"‘ 



Díj összesen 

642 Ft 

9 K-tØtel Udvari lakatos kapu óvatos bontÆsa, elszÆllítÆsa, 2  db 85 000 Ft 225 000 Ft 170 000 Ft 450 000 Ft 
m� helyben törtØn�  homokfœvÆsos tisztítÆsa, vØd�  
fØmrØteg feljuttatÆsa (termikus fØmszórÆs) , 
kØtkomponens�  alapozÆsa fed� mÆzolÆsa Pantone 
567  színben, helyszíni visszaszerelØssel együtt 
kompletten 

Munkanem összesen: 2 118 000 Ft I  552 000 Ft 

-141111tkØ1fÆtØs, koritRitidetettäj" 
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

1 47-000- Felület el� kØszítØsek, rØszmunkÆk 
1.1.1.160010  Bels�  festØseknØl felület el� kØszítØse, 

rØszmunkÆk; 
többrØteg�  meszelØs lekaparÆsa 
bÆnnilyen padozatœ helyisØgben, 
tagolatlan felületen  

2 47-011- Bels� festØsek 
1.5.1.1.1- MØszfestØsek, 
0160010 korszer�  gyÆri kØszrekevert fehØr vagy színes 

mØszfestØkkel, 
egy színben, 
tagolatlan sima felületen, 
kØt rØtegben 
POL1-FARBE mØszfestØk, magas fehØrsØg� , 
környezetbarÆt, pÆraÆtereszt�  bels�  falfestØk 

3 47-010-1.1.1-  AlapozÆsok bels� -, homlokzati festØsekhez 
0415917 Normal  nem egyenletes 

nedvszívókØpessØgüÆsvÆnyi falfelületek 
alapozÆsa, felületmeger � sítØse, 
vizes-diszperziós  alai]  bÆzisœ alapozóval, 
tagolatlan felületen 
Baumit UniPrimer - univerzÆlis vØkonyvakolat 
alapozó, CikkszÆm: 255401 

Menny. EgysØg Anyag 
egysØgÆr 

Díj egysØgre Anyag összesen 

2,0m2 - Ft 321 Ft - Ft 

2,0 m2 49 Ft 868 Ft 98 Ft 1736 Ft 

127,0 m2 326 Ft 810 Ft 41 402 Ft 102 870 Ft 

4 47-013- HomlokzatfestØsek 
20.3.1.1.  I - M� emlØki homlokzathoz, 
016071 szol-szilikÆt festØsek, 

alkali  vízüveg Øs kova-szol köt � anyagœ, 
Új vagy rØgi megtisztított vakolaton, kØt rØtegben, 
el� kØszített alapfelületen, 
tagolatlan, sima felületen 
Caparol Histolith?  Sol-Silikat  homlokzatfestØk, 
lítium-vizüveg összetev � vel, kód:  weber  NI  SC 

5 47-013- HomlokzatfestØsek 
20.3.1.1.1- M� emlØki homlokzathoz, 
016071 szol-szilikÆt festØsek, 

alkali  vízüveg Øs kova-szol köt � anyagœ, 
Új vagy rØgi megtisztított vakolaton, kØt rØtegben, 
el� kØszített alapfelületen, 
tagolatlan, sima felületen 
Caparol Histolith?  Sol-Silikat  homlokzatfestØk, 
litium-vízüveg összetev � vel, kód:  weber  FOOC 

122,0 m2 

5,0 m2 

I 239 Ft I 331 Ft 

1 239 Ft 1 331 Ft 

151 158 Ft 162 382 Ft 

6 195 Ft 6 655 Ft 
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ots 



Kert is parkØpítØsi munkÆk 

Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

91-011-1- D=307 cm  nØvleges mØret�  udvart csobogo 

0000001 ØpítØse is elhelyezØse HL  90.2  Terasz 
összefolyóval, Visszahœzódó ftívókÆval, 
hÆlóvasalt beton Ægyazattal 

Menny. EgysØg Anyag Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 
egysØgÆr  

330 000 Ft 270 000 Ft 330 000 Ft 270 000 Ft I db 

6 47-013- HomlokzatfestØsek 
31.6.1.3- lmpregnÆlÆs (hidrofóbizÆló anyaggal), 
0213727 oldószerben szegØny hidrofóbizÆló rØteg 

felhordÆsa 
termØsk� re, 
kis pórusœ durva felület �  vagy tagolt k�  esetØn 
Remmers  Funcosil  SL  mØszk� , homokk� , 
termØsk�  impregnÆlÆsÆra. oldószeres, id� tÆllósÆg 

>I5Øv, 0608 

15,1 m2 4 385 Ft 926 Ft 66 214 Ft 13 983 Ft 

Munkanem összesen:  265 067 Ft 288 268 Ft 

Szigetelis 
Ssz. TØtelszÆm TØtel szövege 

 

Menny. EgysØg Anyag Díj egysØgre Anyag összesen Díj összesen 
egysØgÆr 

1 48-015-2.2  CsapadØkvíz elleni bevonatszigetelØs kØt 

0313001 rØtegben, 
minimum  2,0  mm szÆraz rØtegvastagsÆgœ 
kØtkomponens�  szigetel� habarccsal, glettvassal 
vagy simítóval felhordva 
MAPEI Mapelastic kØtkomponens� , 
cementkötØs� , kenhet�  vízszigetel�  habarcs, Csz: 
167124+168108AU 

3,0 m2 4 391 Ft 3 413 Ft 13 173  Fi 10 239 Ft 

Munkanem összesen:  13 173 Ft 10 239 Ft 

Munkanem Összesen:  330 000 Ft 270 000 Ft 
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