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Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanakreszletes ismertetese

Az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozpont 2021 szeptembereben azzal a 
szandekkal kereste meg az bnkormanyzatot, hogy a 1088 Budapest, Gutenberg ter 2. szdm alatt 
megnyilb RenoPont Energetikai Otthonfelujitasi Kozpontban PowerPoor energiaszegenyseg 
mersekleset celzo iroda is mukbdjbn.

A fenti megkereses elozmenyet a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a 
tovabbiakban: Onkormanyzat) es Energiaklub altal 2020. julius 16-an alairt Szandeknyilatkozat 
kepezi. (2. szamu melleklet). Ebben a Felek rbgzitettek, hogy egy kiilbn megallapodas kereteben 
fogjak megvizsgalni, mikent valosithato meg egy energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda letesitese 
Jozsefvarosban.

Az Onkormanyzat 2021. augusztus 10-en egyuttmukbdesi megallapodast kotott az Energiaklub 
Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozponttal es a Magyar Energiahatekonysagi Intezettel (MEHI) a 
RenoHUb projekten beliil megvalosulo RenoPont Energetikai Otthonfelujitasi Kozpont megnyitasara 
vonatkozdan. Az iroda tervezett nyitasa 2021. november vege. Helyszine: 1088 Budapest, Gutenberg 
ter 2.
(468/2021. (VII. 22.) kepviselo-testiileti hatarozat a RenoHUb projekten beliil megvalosulo RenoPont 
Energetikai Otthonfelujitasi Kozpont megnyitasara vonatkozo, az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es 
Modszertani Kozponttal es a Magyar Energiahatekonysagi Intezettel (MEHI) kotendo egyuttmukbdesi 
megallapodassal kapcsolatos dontes meghozatalarol.)

A 2021. november vegen nyilo RenoPont Energetikai Otthonfelujitasi Kozpontban az iigyfelek teljes 
kbrii, ingyenes tajekoztatast kapnak majd a lakasok energetikai felujitasanak lebonyolitasahoz 
sziikseges energetikai, muszaki, penziigyi informaciokrol.
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A PowerPoor Projekt celja olyan tamogatasi programok kifejlesztese, amelyek az 
energiaszegenysegben eld csaladokat arra osztonzik, hogy altemativ finanszirozasi megoldasok 
segitsegevel (pl. energiakozossegek letrehozasaval, kozossegi finanszirozasi formak 
meghonositasaval, energiatudatosabb eletstilussal stb.) javitsanak elethelyzetukon.

Energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda jo lehetoseget termet arra, hogy az energiaszegenyseggel 
kiizdo csaladok kbzvetlen segitseget kapjanak energiafelhasznalasi szokasainak es haztartasuk 
energiahatekonysaganak elemzese reven.

A PowerPoor Energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda tervezett szolgaltatasai, feladatai tobbek 
kozott az alabbiak:

• a PowerPoor online platformon keresztul erkezd kerdesek megvalaszolasa ugyfelfogadasi 
idoben, ugyfelek tajekoztatasa online, vagy szemelyesen az irodaban;

• az ugyfelek energiafelhasznalasi szokasainak es haztartasuk energiahatekonysaganak 
elemzese;

• energiaszegenysegben eld haztartasok szamara onresz nelkuli palyazati lehetosegek 
felkutatasa, felajanlasa;

• szemelyre szabott tanacsadas a haztartasi energiafelhasznalas racionalizalasrol;
• az ugyfelek eletszinvonalat novelo tanacsadas es megoldasi javaslattetel;
• az ugyfelek tajekoztatasa az energiakozossegekrol es altemativ finanszirozasi formakrol, az 

onkormanyzati szocialis tevekenysegerol.

Az egyuttmukddesi megallapodas alapjan a 1088 Budapest, Gutenberg ter 2. szam alatt megnyilo 
RenoPont Energetikai Otthonfelujitasi Kozpontban PowerPoor energiaszegenyseg mersekleset cdlzd 
iroda is mukodne.

A megallapodas alapjan az Onkormanyzat biztositja, hogy a Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatalndl 
foglalkoztatott azon munkatarsak, akik elvegeztek vagy elvegzik az Energiaklub altal szervezett 
ingyenes Energiatamogato treninget, iigyfelfogadast tartanak - jegyzo altal tortent kijeloles utan - heti 
1 oraban - lehetoseg szerint - szemelyes reszvetellel az irodaban. Az iigyfelfogadas pontos idopontja a 
kesobbiekben kerul kijelolesre. Az iigyfelfogadas kereteben elemzik az ugyfelek energiafelhasznalasi 
szokasait es haztartasuk energiahatekonysagat, valamint szemelyre szabott tanacsot adnak a haztartasi 
energiafelhasznalas hatekonysaganak noveleserol, illetve segitik az ugyfeleket az eletszinvonalukat 
novelo tanacsadassal es megoldasi javaslatot adnak szamukra.

n. A beterjesztes indoka

A Ppwerpoor projekten belul Jozsefvarosban megvalosulo energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda 
kialakitasahoz es az ezzel kapcsolatos egyuttmukddesi megallapodas megkotesehez dontes sziikseges.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy Jdzsefvarosban energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda nyiljon, ahol az 
tigyfelek teljes korii, ingyenes tajekoztatast kapnak a haztartasuk energiafelhasznalasanak 
racionalizalasrol, az energiakozossegekrol es altemativ finanszirozasi formdkrol, az onresz nelkuli 
palyazati lehetosegekrol.
A dontes penziigyi fedezetet nem igdnyel, penziigyi tdbbletkotelezettseget nem eredmenyez az 
Onkormanyzat terhere.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. szarnu melldklete 1.1.1. pontja alapjan a



Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag feladat- es hataskore kulonbsen barmely onkormanyzati 
szerzodes megkotese.

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXDC torveny (tovabbiakban: Motv.) 
60. §-a, az SZMSZ 30. § (1) bekezdese es a 35.§ (2) bekezdese ertelmeben a dontes egyszeru 
tobbseget igenyel. A Motv. 46. § (1) bekezdese es a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdese 
alapjan az eldterjesztest a Bizottsag nyilvanos iilesen targyalja.

A fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozseharosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga

....../2021. (XI.15) szamii hatarozata
a PowerPoor projekten beliil megvaldsulo energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda 

megnyiUsara vonatkozo, es az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozponttal 
kotendo egyiittmukddesi megallapodassalkapcsolatos dontes meghozatalarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

1. hozzajarul ahhoz, hogy Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat az 
eloteijesztes 1. melleklete szerinti tartalommal egyuttmukodesi megallapodast kosson az 
Energiaklub Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozponttal a PowerPoor projekten beliil 
megvalosulo energiaszegenyseg mersekleset celzoiroda megnyitasara vonatkozoan;

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 1. sz. melleklete szerinti egyiittmukddesi megallapodas 
alafrasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: az 1) pont tekinteteben 2021. november 15., a 2) ponttekinteteben2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkodasi Iroda

A lakossag szeles koret erintb dontesek eseten az eloteijesztd elokeszitbjenek javaslata a kozzetetel 
modjara

nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. november 03.

Dr. Erdss Gabor 
alpolgarmester



Keszitette: Gazdalkodasi UGYOSZTALY

Leirta:Dr. LennertZsofia 14___
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Jogikontroll: dr. Kiss Eva



1. szamu melleklet

egyuttmukodesi megallapodas

mely letrejdtt egyreszrdl
Nev: Energiaklub Szakpolitikai Intezet es Mddszertani Kdzpont 

Egyesiilet
Szekhely: 1056 Budapest Szerb utca 17-19.
Szervezet nyilvantartasi szama: 01-02-0006637

(a tovabbiakban: Energiaklub)

Adoszam: 18076592-2-41
Bankszamlaszam: 10900059-00000008-72750009
Statisztikai szamjel:
Kepviseld neve:

18076592-9499-529-01
Mehes Martina iigyvezetd es szakmai igazgato

Kepviselo neve:Pikd Andras polgarmester 
(a tovabbiakban: Onkormanyzat)

masreszrol
Nev: Budapest Fovaros VIIL kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Szekhely: 1082 Budapest Baross utca 63-67.
Adoszam: 15735715-2-42
Torzsszam: 735715
Bankszamlaszam: 11784009-15508009
Statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01 ; <

(a tovabbiakban valamennyi fel egyutt: Felek) kozott az alulirott helyen es iddben az alabbi feltetelek 
mellett.

1. Elozmenyek

A PowerPoor Projekt az Eurdpai Unio Horizon 2020 innovacios programja kereteben valosul meg, 
melynek megvalositasat a 14 partner szervezetbol allo konzorcium hajtja vegre. A PowerPoor 
konzorciumot jelen megallapodasban az Energiaklub kepviseli.
A PowerPoor Projekt celja olyan tamogatasi programok/semak kifejlesztese, amelyek az 
energiaszegenysegben elo csaladokat arra osztonzik, hogy altemativ fmanszirozasi megoldasok 
segitsegevel (pl. energiakozossegek letrehozasaval, kozossegi fmanszirozasi formak 
meghonositasaval, energiatudatosabb eletstilussal stb.) javitsanak elethelyzetiikon. A projekt sikeres 
megvalositasahoz a partner onkormanyzatok tamogatasa es az onkormanyzatnal dolgozo munkatarsak 
aktiv reszvetele feltetlen szukseges. A munkatarsak ingyenes treningek soran Energiatamogatokka es 
Energiakozdssegi Mentorokka valhatnak es egy online energiafelhasznalasi kerdoiwel felmerhetik a 
varos/keriilet/telepules energiaszegeny haztartasait, majd a kerddiv kiertekelese utan szemelyre 
szabott tamogatasi programokat javasolnak a raszoruloknak. A kapcsolattartas eldsegitese es a helyi 
energiaszegeny haztartasokkal valo hatekonyabb kommunikacio erdekeben a projekt ideje alatt 
energiaszegenyseg mersekleset celzo irodak nyilnak meg.
Jozsefvaros elkotelezett a keriiletben elo energiaszegenysegben elo haztartasok tamogatasaban, a 
lakossag eletminosegenek javitasaban, ezzel is tamogatva az energiahatekonysag novelb 
fejleszteseket, intezkedeseket, valamint a helyi es globalis klimacelok megvalosulasat.
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Jelen Egyuttmukddesi Megallapodas alapjat az Onkormanyzat es Energiaklub altal 2020. julius 16-an 
alairt Szandeknyilatkozat kepezi. Ebben a Felek rogzitettek, hogy egy kiilon megallapodas kereteben 
fogjak megvizsgalni, mikent valdsithato meg egy energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda letesitese 
Jozsefvdrosban.

A PowerPoor Energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda tervezett szolgaltatasai, feladatai tobbek 
kozott:

• a PowerPoor online platformon keresztiil erkezo kerdesek megvalaszolasa iigyfelfogadasi 
idoben, ugyfelek tajekoztatasa online, vagy szemelyesen az irodaban;

• az ugyfelek adatainak felvetele es kezelese a vonatkozo GDPR eloirasoknak megfeleloen;
• az ugyfelek energiafelhasznalasi szokasainak es haztartasuk energiahatekonysaganak 

elemzese a PowerTarget es a PowerAct Eszkozok segitsegevel;
• energiaszegenysegben did haztartasok szamara onresz nelkuli palyazati lehetosegek 

felkutatasa, felajanlasa;
• szemelyre szabott tanacsadas a haztartasi energiafelhasznalas racionalizalasrol;
• az ugyfelek eletszinvonalat ndveld tandcsadas es megoldasi javaslattetel aPowerFund eszkoz 

segitsegevel;
• az ugyfelek tajekoztatasa az energiakdzdssegekrdl es altemativ fmanszirozasi formakrol, az 

onkormanyzati szocialis tevekenysegerol;
• kapcsolattartas, iigyfelpanaszok kezelese.

Az Onkormanyzat 2021. augusztus 10-en egyiittmukodesi megallapodast kotott az Energiaklub 
Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kbzponttal es a Magyar Energiahatekonysagi Intezettel (MEHI) 
a RenoHUb projekten belul megvaldsuld RenoPont Energetikai Otthonfelujitasi Kozpont 
megnyitasara vonatkozdan. Az iroda tervezett nyitasa 2021. november. Helyszine: 1088 Budapest, 
Gutenberg ter 2.

/ J 2.. A Megallapodas celja es targya . ■

2.1. A Szerzddo Felek rogzitik, hogy jelen megallapodas elsodleges cdlja az egyuttmukodes annak 
erdekeben hogy a 1088 Budapest, Gutenberg ter 2. szam alatt megnyilo RenoPont Energetikai 
Otthonfelujitasi Kbzpontban PowerPoor energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda is mukodjon. 
Az iroda tervezett nyitasa 2021. november vege.

2.2. A Szerzddo Felek rogzitik, hogy az egyuttmukodes kereteben lehetosegekhez merten az 
Onkormanyzat biztositja, hogy a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatalnal foglalkoztatott azon 
munkatarsak, akik elvegeztek vagy elvdgzik az Energiaklub altal szervezett ingyenes 
Energiatamogato treninget ugyfelfogadast tartanak - jegyzo altal tortent kijeloles utan - heti 1 
oraban - lehetoseg szerint - szemelyes reszvetellel az irodaban. Az iigyfelfogadas pontos 
idopontja a kesobbiekben keriil kijelolesre. Az iigyfelfogadas kereteben elemzik az ugyfelek 
energiafelhasznalasi szokasait es haztartasuk energiahatekonysagat, valamint szemelyre szabott 
tanacsot adnak a haztartasi energiafelhasznalas hatekonysaganak noveleserol, illetve segitik az 
iigyfeleket az eletszinvonalukat novelo tanacsadassal es megoldasi javaslatot adnak szamukra.



3. AszerzOdifelekvallalasai

A PowerPoor projekt kepviseleteben az Energiaklub a PowerPoor energiaszegenyseg mersekleset 
celzo program kereteben a megnyflo irodaval kapcsolatban az alabbiakat kinalja az Onkormanyzat es 
lakossaga szamara:

• az Onkormanyzat rendelkezesre bocsatja a keriileti klima- vagy energiatervbe beepitheto 
energiaszegenyseg mersekleset celzo utmutatot es iitemtervet;

• biztosftja a PowerPoor energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda arculati elemeit, reklam- es 
szemleletformalo anyagait az onkormanyzat reszere;

• ingyenes Energiatamogato es Energiakozossegi Mentor treninget biztosit az irodaban 
szolgalatot teljesito onkormanyzati munkatarsak szamara;

• a PowerPoor projekt kereteben nepszerusito esemenyt szervez (Infonap) es ehhez 
kapcsolodoan sajtonyilvanossagot, folyamatos, aktiv kommunikacidt biztosit;

• A RenoPontban iigyfelfogadast tarto munkatars a nyitvatartasi iddben atfogo 
energiahatekonysagi tamogatast nyujt az ugyfeleknek, a PowerPoor energiaszegenyseggel 
kapcsolatos alapvetd informaciok menten tovabb iranyitja vagy informalja az erdeklodoket;

• biztosftja az iroda mukodtetesi felteteleinek osszehangolasat az onkormanyzati 
szempontokkal, igenyekkel.

Az Onkormanyzat feladatai az egytittmukodes kereteben:
• kijelol egy kapcsolattartot, aki az onkormanyzat reszerol az egyuttmukddesert es az 

egyeztetesek lefolytatasaert felelos,
• egyezteteseken vesz reszt az energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda letesitesenek ds 

mukodtetesenek felteteleirol, az onkormanyzati szempontok es igenyek becsatomazasanak 
erdekeben;

• informacidkat ad annak erdekeben, hogy a projekt kereteben kidolgozando energiaszegenyseg 
mersekleset celzo programot es intezkedesi csomagot az onkormanyzati szempontok 
figyelembevetelevel lehessen megalkotni;

• a kapacitasokhoz es a lehetosegekhez merten lehetdve teszi es biztosftja az onkormanyzati 
munkatarsak iigyfelfogadasban valo reszvdtelet (heti egy oraban szemelyes iigyfelfogadasi 
lehetoseg az irodaban);

• tamogatja a kommunikacios kampany megvalositasat sajat csatomaikon (az iroda letrejotterol 
es mtikdddserdl, eredmenyeirdl szolo hirek megosztasa, az Infonap megvalosftasanak szakmai 
tamogatasa);

• hozzajarul az iroda helyszinenek biztosftasahoz az Onkormanyzat es a Magyar 
Energiahatekonysagi Intezet kozt 2021. szeptember 30-an letrejott berleti szerzodes keretein 
belul. .

4. Megallapodas idotartalma, megszlnese

4.1. A jelen Megallapodas megszunik:
• ha azt a Felek barmelyike rendes felmondassal, 30 napos hataridovel felmondja,
• ha a Megallapodast a felek kbzos megegyezessel felbontjak,
• ha a RenoHub Projekt lezarasa utan (2022. november) a RenoPont Energetikai 

Otthonfelujitasi Kozpont tovabbi mukodtetese nem megoldhato a fent emlftett helyszfnen.



4.2. A Felek azonnali hatallyal, rendkiviiii felmondassal sziintethetik meg a megallapodast, 
amennyiben a masik fel a jelen Megallapodasbol szarmazo lenyeges kotelezettseget sulyosan 
megszegi, es a szerzodesszegest az erre vonatkozo irasbeli felszolitast kSvetd 30 napon belul sem 
orvosolja. ;

\ 5. KAPCSOLATTARTAS :<V

5.1. Felek a jelen Megallapodas keretei kozott kotelesek legjobb szakmai tudasuk szerint 
egyuttmukodni, vallalasaiknak magas szakmai szinvonalon eleget tenni es a Megallapodas teljesitese 
soran a torvenyi eloirasokat maradektalanul betartani. Ennek kereteben haladektalanul es 
folyamatosan tajekoztatjak egymast minden olyan tenyrdl es valoszinu eshetosegrol, amely a 
Megallapodas telj esiteset befolyasolja, vagy arra hatassal lehet.

5.2. Felek a jelen Megallapodasban foglaltak vegrehajtasa erdekeben kapcsolattartokent a kovetkezo 
szemelyeket jeldlik meg:

Onkormanyzat kapcsolattartbja:

Nev: dr. Lennert Zsofia tigyint^zo
Tel.:
E-mail: @jozsefvaros.hu

Energiaklub kapcsolattartoja:
Nev: Csontos Csaba Peter
TeL:
E-mail: < lenergiaklub.hu

A kapcsolattart6k feladat- es hataskore nem teqed ki a jelen Megallapodasban rogzitett vallalasok 
modositasara.

6. EGYEB RENDELKEZ^SEK

6.1. A Szerzddb Felek vdllaljak, hogy kizdrdlag a jelen megallapodas targyat kepezd tevekenyseg 
teljesitesevel osszefiiggesben kezelik az egymas szamdra hozzaferhetove tett szemelyes adatokat. A 
Felek szavatolnak az drintettek szemelyes adatai hozzaferhetove t&elenekjogszerusegeert. A felek az 
adatkezelest az adatvedelemre vonatkozo jogszabdlyi eldirasok. igy kiilonosen:
- az Europai Parlament es Tanacs (EU) 2016/679 Rendeletenek (2016. dprilis 27.) a termeszetes 
szemdlyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol 6s az ilyen adatok szabad 
aramldsdrol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeserdl (altalanos adatvedelmi 
rendelet, a tovabbiakban: GDPR), valamint
-az informacios onrendelkezesi jogrol es az infbrmdcidszabadsagarol szolo 2011. evi CXII 
tdrvdnyeknek (a tovabbiakban: Infotv,), tovabba az ezeken alapulo belso adatkezel6s rendjenek 
betartasaval vegzik.
A Felek egybehangzoan rogzitik, bogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdds b) pontja alapjan kifejezetten 
jogszerunek tekintik a jelen megallapodAs alapjan a masik fel rendelkezesere bocsatott szemelyes 
adatoknak a masik szerzodo fel altali kezeleset, amely celbol es mertSkben ez az adatkezelds a jelen 
megallapodas teljesitesehez a masik felnek szukseges. A Felek kijelentik, hogy a jelen 
megallapodasban megadott adatok a valosagnak megfelelnek, illetve harmadik szemely szemelyhez 
fbzdddvagy egydbjogait, illetve jogszabaly altal vedett erdekeit nem sdrtik.

jozsefvaros.hu
lenergiaklub.hu


6.2. A Felek rogzitik, hogy a jelen megallapodasban meghatarozott kozos celok megvalositasat a 
toltik telhetd modon eldsegitik, az egyuttmukodes reszletkerdeseit szukseg szerint a jelen 
megallapodasban foglaltakra figyelemmel kozosen tisztazzak.

6.3. A Szerzodo Felek az egymas kozotti jogvitajukat elsosorban targyalAsos uton kotelesek rendezni. 
Amennyiben targyalasos uton megallapodni nem tudnak, ugy a jogvita elbiralasara a Polgari 
PerrendtartAsrol szolo 2016.6vi CXXX. torveny illetekessegi szabalyai szerinti birosag jar el.

6.4. A Felek jelen megallapodast kozos megegyezessel, irasban barmikor modosithatjak, vagy 
megszuntethetik.

7. ZARO RENDELKEZESEK . ..

7.1. A jelen megallapodas megkdtesehez a Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga a___/2021. (........ ..) szamu hatarozataval
hozzajarult.

7.2. A jelen megallapodas a Felek Altai tortent alairasanapjanlephatalyba.

7.3. A jelen Megallapodas 4 egymassal mindenben megegyezd eredeti peldanyban kesziilt, amelybol
1 pdldany az Energiaklubot, 3 peldany az Onkormanyzatot illeti. Jelen Megallapodast a Felek 
elolvastak, kozosen ertelmeztek, mint akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagyolag alairtak es 
magukra nezve kotelezdnek fogadtak el

Budapest, 2021..............

Energiaklub 
kepviseli: 

MehesMartina 
ugyvezetd es szakmai 

igazgato

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

Budapest, 2021.....................

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Penzugyi fedezetet nem igenyel. 
Penzugyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2021........  ......

Budapest, 2021. .........

Budapest Fbvaros VIII. 
keriilet 

Jozsefvarosi Onkormanyzat 
kepviseli 

Piko Andras 
polgarmester

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd
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BUDAPEST FOVAROS VIII KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

PiKdANDRAS
POLGARMES MR J

Orban Gabor
Ugyvezeto Igazgato
Energiaklub Szakpolitikai Intezet es
Modszertani Kozpont Egyesiilet 
1056 Budapest
Szerh n 1 7-19.

Szandeknyilatkozat
A„POWERPOOR“ 

cimu H2020-as projektben vald reszvdtelrol

Tisztelt Orban Gabor Ur!

Ezzel a levellel Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (szekhely: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67.) a „POWERPOOR” cimfi, 14 projekt partner reszvetelevei 2020 szeptembereben indulo 
H2020-as energiaszegenyseg mersekleset celzd projekt celjait tudomasul vette.

A POWERPOOR projekt celja, olyan tamogato programok/sdmak kifejlesztese, amelyek az 
energiaszegenysegben elo csaladokat arra osztonzi, hogy altemativ fmanszirozasi megoldasok segitsegevel 
(pl. energiakozossegek letrehozasaval, kozossegi fmanszirozasi formak meghonositasaval stb.) javitsanak 
elethelyzetukon. A projekt magaba foglalja a kis lepteku energiahatekonysag novelo eszkozok es a megujulo 
energiaforrasok hasznalatat. Tovabbi cel az is, hogy a projekt elemeinek vegrehajtasa soran az elsodleges 
celcsoport, azaz a lakossag aktiv reszese legyen a folyamatnak.

A porjektben vald reszveteli szandekunk tartalmazza:

• A projektben resztvevo donteshozok es szakemberek aktiv kozremukodeset a projekt kivitelezese 
soran;

• A hazai koordinator szervezettel (Energiaklub) valo rendszeres kommunikaciot es egyuttmukodest;
• A projekt eredmenyeinek kommunikalasa a helyi sajtdban es onkormanyzati mediafeluletein.

A projektben vald reszveteliinkkel a kovetkezo eredmenyeket/elonyoket remeljuk:

• Energiaszegenyseg kezikonyv kesziil (Energy Poverty Mitigation Toolkit) a projekt soran az Az 
ebben foglalt informaci6k nagy mertekben hozza tudnak jarulni ahhoz, hogy az onkormanyzatok 
erdemi es gyakorlati lepeseket tegyen az energiaszegenyseg csokkentese erdekeben;

• A projekt soran megvalosuld kepzesek, webinarok, testreszabott modszerek kidolgozasa elosegiti, 
hogy a szakkepzett munkatarsak a projekt lezarulasa utan is kepesek legyenek a helyi lakosokon 
segiteni, nekik energetikai tanacsokat adni;

IDOSBARAT 
ONKORMANYZAFB/<.
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P1KO ANDRAS
POi GARM : ST £ R

• A projekt soran a resztvevo Budapest Fdvaros VIII. keruletenek lehetosege nyilik arra, hogy un. 
„Energy Poverty Office-t” nyissanak. Ez a befogado hely, egy fajta irodakent mukddve jo 
lehetoseget termet arra, hogy az energiaszegenyseggel kiizdo csaladokat es haztartasokat kozvetleniil 
kapcsolat letesitsen es segitseget nyujtson a helyi onkormanyzatnak. Ugyanakkor az iroda 
megnyitasa opcionalis, ennek felteteleirol es rSszleteirol az egyuttmukedo felek csak a 2020 
szeptember es 2023 augusztusa kozotti projekt idoszakban, kiilon egyuttmukodesi 
megallapodas megkotesevel dontenek.

Tisztelettel, ■

Budapest, 2020. julius

Pik6 Andras

polgarmester

P.H

JOZSEWAROS, idOsbarat A
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3. szamu melleklet

POWERPOOR PROJEKT OSSZEFOGLALO

az onkormanyzatokat erinto feladatok, tevekenysegek es utemezes

i. Altalanos informaciok (a projekt honlania: https://powerpoor.eu/)

2. A POWERPOOR projekt alta&nos celja

Resztvevo orszagok BG, HR, EST, GR, H, LV, E, P

Konzorciumvezeto NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

Projekt idotartama 2020.09.01 -2023.08.31.

Projekt tamogatoja es koltsegvetese Europai Unio: Horizon 2020; ~2 000 000 €

Projekt hivatalos magyar pilot 
onkormdnyzatai

Jozsefvaros, Ferencvaros, Nyiregyhaza

Projekt irant erdeklodo mas magyar 
onkormanyzatok

Obuda, Repashuta, Biikkszentkereszt, Terezvaros

A POWERPOOR projekt celja olyan tamogato programok/semak kifejlesztese, amelyek az 
energiaszegenysdgben eld csaladokat arra dsztonzik, hogy alternate finanszirozasi 
megoldasok segitsegevel (pl. energiakozossegek letrehozasaval, kozossegi finanszirozasi 
formak meghonositasaval stb.) javitsanak elethelyzetukon. A projekt magaba foglalja a kis 
lepteku energiahatekonysag-ndvelo eszkbzbk es a megujulb energiaforrasok hasznalatat. 
Tovabbi cel az is, hogy a partneronkormanyzatokon (jelenleg: Jozsefvaros, Ferencvaros es 
Nyiregyhaza) tul, a projekt tevekenysegeiben az elsodleges celcsoport, azaz a lakossag is 
aktiv resztvevo vegyen. Tovabba, hogy az onkormanyzati munkatarsak Energia Tamogatokka 
es Energiakozossegi Mentorokka valjanak, a telepules energiaszegeny haztartasait felmerjek es 
energiahatekonysagi, illetve tamogatasi programokat javasoljanak a raszoruloknak. A 
projektben vallalt reszletes celkitdzesek alabb olvashatok:

2.1 Az energiaszegeny polqarokkal es csoportokkal valo egyuttmukodes:

• Otthonlatogatasok es informacios napok megrendezese;
• Kapcsolattartas es informaciocsere-> irodak segitsegevel;
• Informacios 6s Kommunikacios Technologian alapu eszkozok hasznalata, 

Energiaszegenyseg-merseklo Eszkbztar, egy online Ugyfelszolgalat letrehozasaval.

■ s'- - ■■C -s-s-V"'-. ; 'S 1 . ,/s/ s;s?s ,S v .

https://powerpoor.eu/


1 ► ENERGIAKLUIPOWERPOOR
EmpoMfinj Energy Pcoi Cwens thrift Enew Curative Wiiaiim

SZAKPOLITIKAI INTEZE 
MODSZERTANI KOZPOh

2.2 Enerqiahatekonysaq fokozasa es az energiaszegenyseg csokkentese online, 
ingyenes alkalmazasokkal:

o A POWER-TARGET adatbazisok elemzesevel, mennyisegi 6s minosegi indikatorok 
segitsegevel lehetsegesse valik az energiaszegeny haztartasok beazonositasa: 
http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/tarQet/

o A POWER-ACT eszkoz seglt az energiafelhasznalasi szokasok megvaltoztatasaban es 
energiahatekonysagi intezkedes vegrehajtasaban: 
http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/act/

o A POWER-FUND informacios eszkoz altal elerhetdek lesznek az energiaszegenyseg 
enyhlteset szolgald projektek finanszirozasi lehetdsegei: https://www.powerfund.eu/

2.3 Energia Tamogatok es Energiakozossegi Mentorok halozatanak kiepitese:

• Webinarok es csoportos szeminariumok sorozata kerul majd megrendezesre. A 
tamogatok es a mentorok iehetnek: dnkormanyzati es allami szervek munkatarsai, 
szocialis munkasok, helyi szakemberek, relevans teruleten dolgozo diplomasok, 
egyetemi hallgatok stb.). A treninget sikeresen teljesitok bizonyftvanyt kapnak;

• A tamogatokat es mentorok munkajat (Magyarorszagon min. 80 fo) a projekt hazai 
megvalositasert felelos szervezet (Energiaklub) es a helyi energiaszegenyseggel 
foglalkozo irodak segitik.

2.4 Energiaszeqenvseq-merseklo proqramok tervezese es vegrehaitasa:

Minden orszagban legalabb egy energiaszegenyseg mersekleset celzo klserleti program fog 
megvalosulni az Energia Tamogatok es Energiakozossegi Mentorok segitsegevel:

• tanacsadas a (helytelen energiafelhasznalasi) szokasok megvaltoztatasa es alacsony 
kdltsegu energiahatekonysagi intezkedesek v6grehajt6sa 6rdekeben;

• informacio az innovativ finanszlrozasi lehetosegekrol es az energiakdzdssegek 
letrehozasarol;

• A tovabbi cel az, hogy az energiaszegenyseg es a problems mersekleset celzo 
utmutato bekeruljon a partner telepulesek SECAP-jaiba.

3. Projekt fontos (magyar vonatkozasu) indikatorai

80 db magyar energia tamogato es energiakozossegi mentor

1600 db energiaszegeny haztartas bevonasa (otthonlatogatas)

2
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2 db energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda

4. A projekt soran vegzett, onkormanyzatokat erinto tevekenysegek:

4.1 Energiatamogato es -Mentor treningek dnkormanvzati dolgozoknak es dbnteshozoknak:

Az Energiatamogato trening osszesen ~6 orat vesz igenybe. Ez 2x3 oras online alkalmat jelent. 
Azok, akik reszt vettek mindket trening alkalmon emailben kapnak majd egy tesztet, amit 2 
heten beliil kb. 10-15 perc alatt teljeslthetnek. A tesztet sikeresen kitblto jeloltek Energia 
Tamogatova valnak es a PowerPoor konzorciumtol bizonyitvanyt szereznek.

A treningekrol szolo reszletes felhivast es a jelentkezesi utmutatot erdemes alaposan 
atolvasni es ez utan az erdeklodok ide kattintva tudnak regisztralni.

Energia Tdmogato online treningek 3. turnusa zajlik (2021 oktober 25. es november 9.), 
amibe az onkormanyzati munkatarsaknak meg becsatlakozhatnak. Tovabba varhatoan 
jovo tavasszal is meghirdetjuk a treningek 4. turnusat.

A treningeken leadott tananyag konnyen elsajatithato lesz es hasznos elmbleti ismeretek mellett 
szamos gyakorlati es interaktiv elemet fog tartalmazni. Az Energiatamogatok a teszt sikeres 
teljesitesevel bekerulnek a hazai es projekt szintfl adatbazisba, tovabba reszt vehetnek egy z^rt 
kozossegi csoportban is, ahol egymassal es a projekt koordinatorokkal is meg tudjak osztani 
tapasztalataikat. Az Energiatamogatok fele tamasztott projekt szintu elvaras az, hogy az 
egyiittmukddesi nyilatkozat alairas eseten 15 otthonlatogatast (a PowerPoor tool-ok 
hasznalataval) megvaiositsanak 2023 februarjaig. Abban az esetben, ha ezt a ceiszamot egy 
Energiatamogato nem teljesit az nem von maga utan semmilyen retorziot, viszont a lelkes es 
motivalt Energiatemogatokat munkajat igyekezunk honoralni, a projekt meghatarozott keretek 
kbzbtt, kOIbnbbzo bsztbnzbkkel es juttatasokkal.

2021 november 29. (hetfdn) 16-19:00 kozott kerul sor az elso Energiakdzdssdgi 
Mentortreningre. Mindazoknak, akik mar korabban elvegeztek az Energiatamogato treninget 
lehetbseguk lesz egy plusz ~3 oras ingyenes online alkalmon reszt venniuk. Az 
energiakozbssegi mentor trening szinten egy egyszeru es rbvid teszttel zarui. A mentor trening 
celja, hogy a jelentkezok ismeretet elmelyitse az energiakbzbssegekrbl, a SECAP-okrol es a 
kozossegi finanszirozasi formakrol (crowdfunding). A trening jo kiinduld pont ahhoz, hogy a 
resztvevbk kepesse valjanak helyi szinten energiakozossegek megszervezesre/mukbdtetesere.

3
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Az trening turnusokban a celkituzesek szerint minden partner dnkormanyzatbol legalabb 10-12 
elhivatott es motivalt onkormanyzati (pl. a szocialis osztalyrol vagy egyeb relevans 
osztalyokrol) munkatarsnak es/vagy donteshozonak kellene reszt vennie. A 2. trening turnuson 
(2021 junius 15-en es 22-en) Jozsefvarosbol 5 jelentkezd vett reszt.

Az Energiatbmogato es -Mentor treningek osszesen tesztekkel egyiitt nettb -10 oras 
iddraforditast jelent. Otthoni tanulassal es keszulessel (ami termeszetesen egyen fuggd) kb. 
brutto -15-25 ora lehet.

Egy haztartas felmerese nagysagrendileg 45-60 percet vesz majd igenybe. Az adminisztracioval 
es tanacsadassal egyutt a brutto idoigeny -30 brara becsulheto. Ez azt jelenti, hogy osszesen 
2023. februar 28-ig a programban valo reszvetei, legalabb 40-50 bra iddraforditast 
igenyel, de motivaciotbl fuggoen lehet ennel tobb is.

Az Energia Tamogatok barmilyen foldrajzi terben, azaz barmelyik telepulesen elvegezhetik a 
felmerest Magyarorszagon, de nyilvan celszeru a partneronkormanyzatoknak sajat lakosaikat 
felmerni, es ehhez az Energia Tamogatoknak minden segitseget megadni (pl. szocialisan 
raszorulo haztartasok listaja, polgarmesteri igazolas az otthonlatogatasi tevekenysegrol (ez 
novelheti a bizalmat) stb.

ir

4



POWERPOOR ENERGIAKLUI
SZAKPOLITiKA! INTEZE 
MODSZERTAN! KOZPON

4.4 informacios napok meqszervezese:

A kepzes eldnyei az onkormanyzatok szamara:

A kepzesek soran szeizetl ismorctck sogitscgcvel a Tamogatok es Mentorok kcposok 
lesznek az onergiaszegeny csaladokat foltorkopozni. Ezzcl a hianypdtlo 
tovdkonyscggol jobb kopet kaphatnak a telepulesen elo energiaszegeny 
haztartasokrol es azok valds problcmaiiol. Ez scgitscget nyujthat a helyi szintu 
hatekony es celzott szakpolitikai intezkedesek meghozatalaban es szocialis segltseg 
nyujtasaban. Tovabba kozvetlen kapcsolatot teremt az onkormanyzat es a szocialisan 
raszoruld lakossag kdzdtt, ezzel is erdsitve a cselekvd onkormanyzat kepet. Tovabba 
az igy letrejdvd adatbazis a telepules lakasallomanyarol es energiahasznalati 
szokasairol is tartalmazni fog meg a slatisztikakban sem szereplo, hianypotld

A projekt soran 2 darab, egyenkent legalabb 100 fot megmozgato/elero infonapot kell tartani a 
projektrdl, amin m£r kikepzett Energiatamogatok es vagy Mentorok is reszt vesznek. Az elso 
2021. szeptember 18-an a ferencvarosi automentes nap rendezvdnysorozat kereteben 
mar lezajlott. A masodik infonapot a tervek szerint a RenoPont iroda 2021 november 
vegen megrendezdsre keriilo hivatalos megnyitojaval egyutt szerveznenk meg. Az 
infonap celja a helyiek bevonasa a projektbe. A partner onkormanyzatok fel is oszthatjak 
egymas kozott a „100 fot” es termeszetesen a rendezvenyeket mindig az dppen ervenyben levo 
COVID-19 jarvanymegelozesi protokollnak megfeleloen kell megszervezni.

A humanerdforrast illetoen varhatoan 1-2 onkormanyzati alkalmazott osszesen ~5 -10 oras (ez 
erdsen az esemenytol 6s az elokeszUletek merteketol fiigg) munkajat igenyli. A projekt 
meghatarozott dsszegig, kepes fedezni az infdnapok megszervezesehez kotheto koltsegeket.

Az informacios napok megrendezesebol szarmazo elonyok:

Az esemenyek jo lehetdseget teremtenek arra. hogy az onkormanyzatok kommunikaljak 
a projektben vegzett tevekenyseguket. ezzel is segitve az dnkormanyzatbol kikerulo 
Energiatamogatok es -Mentorok munkajat.
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4.5 Enerqiaszeqenvseg mersekleset celzo iroda (Energy Poverty Office):

A projektben resztvevo partneronkormanyzatoknak lehetdseguk lesz arra, hogy un. „Energy 
Poverty Office-t” nyissanak. Ez a befogado hely irodakent mukbdve jo lehetoseget termet arra, 
hogy az energiaszegenyseggel kiizdd csaiadok kbzvetlen segitseget kapjanak. Az irodara 
egyfajta informacios kbzpontkent is tekinthetunk, amely az Energiatamogatok es 
Energiakozossegi Mentorok munkajat is segiti. A tervek szerint az egyik ilyen iroda (amelyet a 
valosagban inkabb ugy kell elkepzelni, hogy egy meglevo irodaban egy olyan asztal, hoi az 
erdeklodok informaciokhoz jutnak pi. szdrolapok, telefonszamok, heti egy oras ugyfelfogadasi 
ido stb.) Jozsefvarosban valosulna meg. Az irodanyitas reszleteinek kidolgozasa jelenleg is 
folyamatban van. Az irodat a mostani tervek alapjan a H2020 RenoHUb projekttel szoros 
egyuttmukbdesben, a 2021. november vegen megnyilo un. RenoPont irodaban jonne letre. A 
projekt egy meghatarozott osszegig, kepes anyagi tamogatast nyujtani az Energy Poverty 
Office-ok megnyitasahoz.

Az energy poverty office-ok megnyitasabol szarmazo elonybk:

Ez a tevckcnysog hianypotlo lehel az onkormanyzatok szamaia. hiszon igy az adott 
telepulesen olyan (szocialis) szolgaltatas valosulna meg. amire nines pelda jelenleg 
hazankban. Tovabba a hosszu tavu. projekten tulmutato szinergiak kiaknazashoz es 
strategi&k megalkotasahoz is kivalo tapasztalatszerzes lehet az ilyen jellegu kiserleti 
.irodak' megnyitasa

5. Projekt tevekenysegek utemezese

EnergiatoinogGiok es Ess

'OOi

Kepzesek Onkormanyzatokjf^ EUs szakpolkikai ajanlasok 
&es nemzeti utemtervAkv*

Kepzesi Anvaagok Oklevel Infonopak 

Erdekeltfelek 

szakmai csoportja 

' (Liaison Grpupsj

A POWERPOOR szovetseg

i Az eredmenyeigK S' 
j megismetlese^ ;

Kepzesi szeminariumok i
-z webinqwrnpk i 
■ Szemdyes k^pz^sek

Ko .munikacio

1. kor

'Teszteies'

, 2. kbr 
'Kiterjesztes'

^3. kbr- i

•Megismetfes' j

IV 
o. Elakesz

2020 
szeptember

Aptiljs 
2021'

Januar
2022

Auguszius^
2022

Aprilis
2022

2023 
augusz(us
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' Empowering Energy Pcor Ciliiens through Energy Cooperate initiatives

Az projekt gyakorlati megvalositas 3x8 honapos ciklus alatt megy vegbe. Az elsd 8 honap 2021 
m^jusaban kezdodbtt 6s 2021 decembereben dr veget. Az erre az iddszakban vonatkozo, 
dnkormanyzatok aktiv szerepvallalast igenylo projekttevekenysegeket a kovetkezo tablazatban 
foglaltuk ossze: '

Energia Tamogato kepzes

Energiakozossegi Mentor 
kepzes

Otthonlatogatasok 
(haztartasok felmerese) 

tlso infonap megszervezese

Energiaszegenyseg irod(ak) 
varhato megnyitasa

ll. UaisonGroup ules~l,5 ora 
(1 ember/ onkormanyzat)

III. Onkormanyzati talalkozo 
"1,5 ora

A projektrol szolo hir az Energiaklub itt is elerhetd, illetve a PowerPoor tevekenysegeit 
osszefoglalo, informativ magyar nyelvu, poszter es brossura is megtekinthetd ezen az oldalon.

A projektbol szarmazd tovabbi eldnybk:

Energiaszegenyseg kezikonyv keszul a projekt soran. Az ebben foglalt informaciok 
nagymertekben hozzajarulnanak ahhoz, hogy az bnkormanyzatok erdemi es gyakorlati 
lopcseket tegyenek az energiaszegenyseg csdkkentcse erdekeben.

A projekt soran elkeszult utmutatd nagymertekben hozzajarul majd a SECAP-ok 
elkesziteshez/fejlesztesehez es eldsegiti az energiaszegenyseggel kapcsolatos 
szakpolitikak beepuleset a hosszu tavu strategiai dokumentumokba is.
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