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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

L Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  111/2016. (V.05.)  számú határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be  „A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi is fizikai rehabilitációja Budapesten' című európai uniós pályázati felhívásra. Ezt 
követően a Képviselő-testület a  161/2016.  (VI11.25.) számú határozatában elfogadta a pályázat 
keretében megvalósítandó programot.  A  Képviselő-testület a  250/2017.  (XII.19.) számú határozatában 
elfogadta a Nemzetgazdasági Minisztérium által jóváhagyott, befogadott projektben meghatározott 
feladatokat, a támogatások összegét, valamint a  2 milliard Ft  összegű támogatás megoszlását az 
Önkormányzat és konzorciumi partnerei között. Elfogadta a Támogatási Szerződést,  its  ennek 
részeként a mérföldkövek időbeni ütemezését.  A  Képviselő-testület az  53/2018. (V11.16.)  számú 
határozatában elfogadta a szakmai programleírást, az Utolsó Esély Program tartalmi elemeit, a 
kommunikációs (cselekvési) tervet, ingatlanokat jelölt ki feladatok ellátására, módosította az 
Önkormányzati önrész összegét, előzetes kötelezettségeket vállalt.  A  Képviselő-testület a  67/2018. 
(X.04.)  számú határozatában elfogadta a mérföldkövek ütemezésének módosítását, kijelölte a 
Támogatott Lakhatás és LÉLEK program megvalósítása érdekében az ingatlanokat,  es  felkérte a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a felújításhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció 
elkészítésére. 
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A  Képviselő-testület a  91/2018.  (XI.29.) számú határozatában elfogadta a projekt további tartalmi 
változtatásait, majd a  109/2018.  (XII.18.) számú határozatában elfogadta a projekthez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmányt és tartalmi elemeit.  A 28/2019.  (II.21.) számú határozatában 
módosította a Megvalósíthatósági Tanulmányt, végül a  104/2019.  (VII.04.) számú határozatában 
elfogadta a mérföldkövek ütemezésének további módosítását.  A  képviselő-testület a  92/2021.  (II.  25.) 
számú határozatában (polgármesteri döntéssel) visszavonta a  91/2018.  (XI.29.) számú határozatában 
foglaltakat, és az önkormányzati költségvetésben határozta meg a projekt keretében felhasználható 
működési és felhalmozási kiadásokat. 

Az Irányító Hatóság - a vészhelyzetre hivatkozva -  2020.05.20-án  egyoldalú Támogatási Szerződés 
módosítással  90  nappal meghosszabbította a projekt megvalósítási időszakát.  A  hatályos Támogatási 
Szerződés szerint a mérföldkövek a következőek: 

1.mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 2019.07.31. 
2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, 

benyújtása 
2019.08.18. 

3.mérföldkő Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzések lefolytatása 2020.06.29. 
4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2020.09.28. 
5.mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.11.29. 
6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2021.01.29. 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2021.03.31. 
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2021.09.28. 

1. A 7-8.  mérföldkövek elérési határidejének módosításával kapcsolatos javaslat 
Az Önkormányzat az Innofaber Kft-vel  2020.01.27-én  „180  db lakás nyílászárójának cseréje" 
tárgyában, valamint az R.S.Z. Építőipari Kft-vel  2020.03.18-án  „Energiahatékonyságba bevont 
épületekben zöldudvar kialakítása (LP4) -  1.  rész" tárgyában kötött kivitelezési szerződéseket.  A 
szerződések teljesítési határideje  2021.03.09.,  illetve  2021.03.25. A  műszaki ellenőr írásbeli 
nyilatkozata alapján mindkét szerződés teljesítése esetén pótmunkát kell elrendelni, amely befolyásolja 
a kivitelezési szerződések teljesítésének határidejét is.  A  kivitelező által jelzett munkák előreláthatólag 
2  hónapot fognak igénybe venni, ezért a kivitelezés  2021.  május végén fejeződik be.  (A  kivitelezési 
szerződések módosításával kapcsolatos javaslat másik előterjesztés része lesz.) 

„A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi 
es  fizikai rehabilitációja Budapesten (kódszáma: VEKOP-6.2.1-15)" című pályázati felhívás  3.2. 30. 
pontja alapján a projekt keretében a támogatható közösségfejlesztő programelemeket és szociális 
munkát legalább az infrastrukturális tevékenységek fizikai befejezését követő  6  hónapig kötelező 
fenntartani. 

— Amennyiben a kivitelezés  2021.05.31-ig fejeződik be, úgy a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szociális munkáját  2021.11.30-ig köteles folytatnia. 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal történt költségvetési 
egyeztetés alapján a szociális munka fenntartása a teljes  2021.  évre támogatásból 
megvalósítható. 

- A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. programjai csak korlátozott mértékben 
teljesültek a vészhelyzeti korlátozások miatt.  A  veszélyhelyzetre való tekintettel  2020. 
március  16.  és  2020.  június  22.  között három hónapra a közösségi részvételen alapuló 
programok szervezése lehetetlenné vált, így a Kesztyűgyár Közösségi Ház is szüneteltetni 
kényszerült a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú pályázati projekt közösségi 
részvételen alapuló programjainak megvalósítását (a  4  alprogramot az  1.  melléklet 
nevesíti). 
A  második zárási hullámmal  2020.  november 04-én kezdődött veszélyhelyzeti 
korlátozások a legoptimistább előrejelzések alapján is csak április végén kerülnek majd 
feloldásra, részleges nyitásra.  A  közel egy évnyi kényszerű szünet lehetetlenné teszi a 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013. számú pályázati projekt keretében, a Józsefváros 
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Közösségeiért Nonprofit Zrt. szervezésében tervezett közösségi, szabadidős és 
egészségmegőrző programjainak szervezését. 
A  programok színvonalas megvalósítása érdekében a projekt megvalósítási időszakit  9 
hónappal javasoljuk meghosszabbítani.  A  hosszabbítás csak az eredeti megvalósítási 
időszak szerinti, tervezett programelemekre vonatkozik, Új programelemet csak egy másik 
nem megvalósíthatósága esetén lehet bevonni, illetve a támogatás maradványán felül 
további önerőt a Képviselő-testület felhatalmazásával lehet felhasználni a programok 
finanszírozásához. 

Fentiek alapján javasoljuk a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezését az Irányító 
Hatóságnál úgy,  bogy  a  7.  számú mérföldkő határnapja  2021.05.31-re, a projekt véghatárideje 
pedig  2022.  június 30-ra módosuljon: 

Hatályos Tamogatisi Szerződés szerinti ütemezés 
Módosítási javaslat szerinti 

Új határidők 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2021.03.31. 2021.05.31. 
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2021.09.28. 2022.06.30. 

2.  Az egyes Programelemekre jutó támogatási összeg tervezett és tényleges felhasználása, 
maradványai, az  1.  pont szerint módosítani javasolt időbeli ütemezés figyelembevételével: 
Az  1.  melléklet szerinti táblázat bemutatja a programelemenkénti támogatási részösszegek 
maradványát, és az ütemezés változásának okait. Egyes esetekben  2020.  december 31-ig megtörtént a 
programok teljesítése, és az azokra elszámolt számlákat  2021.  év elején kifizettük. Egyes esetekben a 
programokat a vészhelyzet alatt is kisebb intenzitással folytatni tudtuk, támogatás terhére a teljesítések 
megtörténtek, ezért 2021-ben kisebb késéssel befejeződhetnek. Négy programelem esetében azonban 
egváltalán nem lehetett rendezvényeket tartani, ezért azok végrehaitása  2022.  évben tud megvalósulni.  

A  támogatási összegeket csak a Megvalósíthatósági Tanulmányban meghatározott célokra a 
Támogatási Szerződés költségvetési melléklete alapján tudjuk felhasználni.  A  tevékenységek, 
indikátorok és a költségvetés módosítását az Irányító Hatóságnak engedélyeznie kell. Amennyiben 
valamely projektelem nem valósul meg, annak támogatását le kell vonni a megítélt támogatási 
összegből. Tehát meg nem valósult tevékenységek maradványát nem lehet átcsoportosítani más 
projektelemre (a megvalósult tevékenység teljesítése utáni megtakarítást azonban igen).  A 
megvalósítási időszak meghosszabbodása nem jelent költségnövekményt, csak a támogatás 
maradványt kívánjuk felhasználni. 

IL A  beterjesztés indoka 

A  projekthez kapcsolódóan a megvalósítási időszak módosítását, mérföldkövek ütemezésének 
módosítását szükséges a Képviselő-testületnek jóváhagyni. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  még meg nem valósított tevékenységek ütemezésének módosítása a projekt sikeres  es  hatékony 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

A  megvalósítási időszak módosításának nincs kiadásnövelő pénzügyi hatása. Az önkormányzat és a 
konzorciumi tagok (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ, Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt., Moravcsik Alapítvány, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) a 
Támogatási Szerződés költségvetésében szereplő támogatási összegen, és a mindenkor hatályos 
Önkormányzati költségvetésben szereplő önerőn  nil  nem vállalhatnak kötelezettséget. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXJX. 
törvény  23.  §  (5)  bekezdés  14.  pontján,  41.  §  (3)  bekezdésén, a közfeladat ellátásához biztosított 
pénzügyi fedezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Alit.)  3/A. 



(3)  bekezdésén és  4.  §  (2)  bekezdésén, a támogatási jogviszony az Äht.  48-49/A.  §-án valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet VI. 
fejezetén alapul. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

A 2014-2020  programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló  272/2014. (XI. 5.)  Korm. rendelet  1.  melléklet  67.1.  pontja a 
mérföldkövek ütemezésének, tartalmának módosításáról,  87.  §  (1) 1)  pontja a projekt fizikai 
befejezésének határidejének módosításáról. 

A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi 
és fizikai rehabilitációja Budapesten" (VEKOP-6.2.1-15) felhívás  3.3.2.A.  pontja a projekt 
végrehajtására rendelkezésre álló időtartamáról. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását 

Mellékletek:  

1. programelemenkénti támogatási összegek felhasználásának bemutatása (táblázat) 
2. a projekt hatályos Támogatási Szerződése 
3. a képviselő-testület  104/2019.  (VII  04)  számú határozata 
4. „A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, 

társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" (VEKOP-6.2.1-15) pályázati felhívás 
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határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021.  (III.....) számú határozata 

A  Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabiliticiós Programmal 
kapcsolatos döntések 

A  képviselő-testület 

1.  elfogadja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program mérfoldkövei ütemezésének módosítását az 
alábbiak szerint: 

1.mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 2019.07.31. 
2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek 

elkészítése, benyújtása 
2019.08.18. 

3. mérföldkő Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzések lefolytatása 2020.06.29. 
4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2020.09.28. 
5. mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.11.29. 
6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2021.01.29. 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2021.05.31. 
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2022.06.30. 

2.  az  1.  határozati pontban foglaltak alapján felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a 
Támogatási Szerződés módositását az Irányító Hatóságnál. 

Felelős: Polgármester 
Határidők: 2.  pont esetében  a  döntéstől számított  3  munkanapon belül. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8  Zn. 

Budapest, 2021.  március  3. 
Sárkány Csilla sk. 

előterjesztő 
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Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 

1.  sz. melléklet 

Programelemenkénti támogatási összegek felhasználásának bemutatása (táblázat) 

Programelem Megvalósító 
Támogatás 
maradvány 

Tervezett támogatás 
felhasználás Programelem 

véghatárideje 
Magyarázat 

2021 2022 

LP1 / Önkormányzati 
lakóépületek komplex 
közösségi megújítása 

JGK 9 346 124 Ft 9 346 124 Ft 0 Ft 2020.12.31. 
A  programelem megvalósult, a 
végszámla kifizetése történt  2021-
ben. 

LP2 / Műszakilag szükséges 
épületek bontása 

JGK 13 809 139 Ft 13 809 139 Ft 0 Ft 2020.12.31. 
A  programelem megvalósult, a 
végszámla kifizetése történt  2021-
ben. 

LP3 / Bérházak és bérlakások 
üzemelési költségcsökkentése 

JGK 109 256 395 Ft 109 256 395 Ft 0 Ft 2021.05.31. 
A  programelem a pótmunkák 
elvégzése után várható  2021. 
májusában befejeződik. 

LP4 / Közösségi zöldudvar 
program 

JGK 2 930 292 Ft 2 930 292 Ft 0 Ft 2021.03.25. 
A  programelem a szerződéses 
határidőn belül várhatóan 
befejeződik. 

LP5 / Csalid S Lakóház 
Mentorilis 

JSzSzGyK 156 571 065 Ft 156 571 065 Ft 0 Ft 2021.1130. 
A  programelem a kivitelezés 
befejezése után  6  hónappal 
befejeződik. 

LP6 / Lakásgazdálkodásban 
dolgozó önkormányzati 
szereplők egymás 

Rév8 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2019.01.07. A  programelem befejeződött. megismerését. 
együttműködését elősegítő 
képzési és érzékenyítési 
programok 
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Programelem Megvalósító Támogatás 
maradvány 

Tervezett támogatás 
felhasználás Programelem 

véghatárideje Magyarázat 
2021 2022 

LP7 / Speciális lakhatási 
projektek JGK 1 154 470 Ft 1 154 470 Ft 0 Ft 2020.12.31. 

A  programelem megvalósult, a 
végszámla kifizetése történt  2021- 
ben. 

FP1 / Munkaerő-piaci 
(re)integrálás 

JSzSzGyK, 
JKN 101 792 902 Ft 67 861 934 Ft 33 930 968 Ft 2022.06.30. 

2022.  június 30-ig megvalósuló 
programelem 

FP2 / Képzések JKN 56 618 884 Ft 37 745 923 Ft 18 872 961 Ft 2022.06.30. 2022.  június 30-ig megvalósuló
 programelem 

FP3 / Egészségtudatos 
életmód programsorozat JKN 19 968 008 Ft 13 312 005 Ft 6 656 003 Ft 2022.06.30. 

2022.  június 30-ig megvalósuló 
programelem 

FP4 / Munkahelyteremtés 
megváltozott 
munkaképességűek részére 

Moravcsik 
Alapítvány 2 082 500 Ft 2 082 500 Ft 0 2021.06.30. 

 

A  programelem a TSZ eredeti 
ütemezése szerint megvalósítható 

FP5 / Közösségi és szociális 
mosoda 

JSzSzGyK, 
Rév8 16 924 719 Ft 16 924 719 Ft 0 

A  programelem a kivitelezés 
2021.11.30. befejezése után  6  hónappal 

befejeződik. 
KP1 / Gyermek és ifjúsági 
szabadidős programok 
hálózata, hátrányos helyzetű 
sportoló fiatalok 
tehetséggondozása, közösségi 
miniprojektek 

 

120 385 212 Ft 80 256 808 Ft 40 128 404 Ft 2022.06.30. 
2022.  június 30-ig megvalósuló 
programelem 

102  / Családlátogató  Mobil 
Team  /Családi Konzultációs 
Team 

JSzSzGyK 27 790 149 Ft 27 790 149 Ft 0 2021.11.30. 
A  programelem a kivitelezés 
befejezése után  6  hónappal 
befejeződik. 

1(03  / Problémaorientált 
közösségi rendészet Rév8 43 681 135 Ft 43 681 135 Ft 0 2021.12.31. 

A  programelem a támogatási 
összeget maximálisan kihasználva 
meghosszabbítható. 

KP4 / Szomszédok Egymásért 
Mozgalom Rév8 5 723 210 Ft 0 0 2019.09.30. 

A  programelem szerződés felbontása 
miatt lezárult. 



Programelem Megvalósító Támogatás 
maradvány 

Tervezett támogatás 
felhasználás Programelem 

véghatárideje 
Magyarázat 

2021 2022 

KP5 / Bűnmegelőzés, a 
környezet tervezés segítségével 
(CPTED) 

Rév8 6 372 480 Ft 6 372 480 Ft 0 2021.03.31. 
A  programelem a TSZ eredeti 
ütemezése szerint megvalósítható. 

KP6 / Kálvária tér megújítása JGK 2 940 000 Ft 2 940 000 Ft 0 2020.12.31. 
A  programelem megvalósult, a 
végszámla kifizetése történt 2021-
ben. 

Közbeszerzési szakértői díj Rév8 2 950 500 Ft 2 950 500 Ft 0 2021.06.30. 
A  szerződés az eredeti határidöben 
lezárul. 

Projektmenedzsment Rév8 8 822 487 Ft 8 822 487 Ft 0 2022.09.30. 
Az elszámolás végéig végzi a 
munkáját, többlet díj igénye 
nélkül. 

Közbeszerzési eljárás díja Rév8 0 Ft 0 0 2021.06.30. 
Közbeszerzési eljárások díjainak 
kifizetésére támogatás felhasználásra 
került. 

Könyvvizsgálói díj Rév8 3 376 642 Ft 2 251 095 Ft 1 125 547 Ft 2022.06.30. 
2022.  június 30-ig megvalósuló

 programelem. 

Kommunikációs költségek JKN 2 885 840 Ft 1 923 893 Ft 961 947 Ft 2022.06.30. 
2022.  június 30-ig megvalósuló 
kötelező programelem 

Adók, közterhek- 
reprezentációs adó 

J1CN 828 262 Ft 552 175 Ft 276 087 Ft 2022.06.30. 
A 2022.  június 30-ig megvalósuló 
programelemekre jutó rész. 

Összesen: 

 

716 210 415 Ft 608 535 288 Ft 101 951 917 Ft 
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9 a, (\Li_ Cal Us_ Á • 

Budapest-Józsefvaros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program 

Összefoglalás 
MOWS(  Igény összefoglalása 

4.  mdf11405, 4Br6ttja  2020.  szeptember  28-tál  2020.  július 6-ára változik.  (A 4.  rterloldköhöz tartozó beszámoló benyújtásra 

=k r!TA•Wr blinikir lak6 etik=ltia ‘str=1:tskt ir013'236.1;12 ",T4izetteeN tiia be022innoVte.mbe azonban29ira ,61121,2"yoritezefirst2i2ejtireeM6 
Mánypótlásának telksitése előtt nem tudtuk benyújtani.  A  változásbejeentövel együtt  15  napon nyújtjuk  bet  Müszaki-szakmai 
eredmény: 01$  Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hälózata, hátrányos helyzetű sporto16 fiatalok tehetséggondozása. 
közösségi miniproiektek eredményeb.51  al  alábbi bekezdés:  .2)  Onkormányzall tulajdonú telken. átmeneti hasznosítású 
szabadidáudvar kJalakítása ás működése (a teleken szabadidős eszközök, pályák elhelyezése: pl. ping-pong asztal,  Arlin  sakk. esetleg 
kispályás  loci,  saját testsukos edn5 .mászókák". valamint padok. árnyékolók. vizcsap telepítése.  A  tekoke(t kopténer(ek) 
Információs pontként a helyi közösségi szoc  labs  munka központjául szolgálnak).' helyébe a következő  %Lk: .2)  Onkorrnányzati 
közösségi téren tartós hasznosítású játszdtár kialakítása ás működése (a téren szabadidős eszközök, pályák elhelyezése, valamint 
pack*.  amyékolók. vkcsap telepítése.  A  tekpftett építmény információs pontként, a helyi közösségi szociálls munka közponljdul 
szolgál)." Kedvezményezett képviselőjének helyettesítése: Mk6  Andras  polgármester  tarot  távoliéte esetén az alpolgármesterek  u 
alábbi sorrendben látják el a helyettesítési feladatokat:).  Sellars*  Ml".).  Or. Bret  Gábor.). Rádal  Daniel. A  helyetteskés  saran 
az eljáró alpolgármester a munkahatól kgkörön  Ovid  a polgármester  minders  feladat is hatáskörét gyakorolja. Az alpolgámiesterek 
ex  esetben a polgármester neve mellett  :h"  betűvel  knelt  a-11.Budapest  Met  VII. kerület Józsefváros Önkormányzat 
kedvezményezett kilitségvente:  A  kedvezményezett a  03  Problémaorlentált  Mgt**  rendészet kialakltása - közösségi rendésztk 
képzése költségelem elölrányzata terhére  2019.03.22-än Or. Motif  Katalin szerződést kötött "problémaorlentáltközösségt 
rendészet' kommunikácks ás konftiktuskezel6 képzésekre bruttó 4.466.000Ft összegben, majd  2020.07.17-én bruttó 360.000Ft 
összegben ,szomszédsági házfehigyekl-  képzésekre. Az ekirányzott 4.466.000Ft-ot 360.000Ft-tal haladta meg a szerződések  Mike. 
A  kedvezményezett a  .03  problémaorientált kozosségi rendésze(' projektelemen belül az eszközbeszerzés sor eldirányzatát nem 
használja fel, ezért a kívánt összeget az eszkbzbeszerzés sorról blztodt a. Ezzel a  03  Problémaorientált közossági rentszet 
kialakítása eszközbeszerzés sor előirányzata 1.500.000Ft.ról  1.140.0  OFt-ra csbkken. a  03  Problémaorientált közösségi rendészet 
kialakítása - köztségi rendészek képzése (Képzés költsége rásztveknként) 4.466.000Ft-ról 4.1126.000Ft-re  n6. A  kedvezményezett • 
KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom - kialakítása  es  működtetése segélyhivd rendszer megvalósítására a Helpynet Kft-vet 
2019.04.05-én 4.908.550Et értékben kötött szerződést.  A  rendszert beüzemelték. további kiadás nem várható. a soron 91A50Ft 
meatakaritas keletkezett.  A  kedvezményezett a KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - elókészítésére (tanulmány 
írására) Dr.  Molnar  Katalinnal  2018.11.164n  370.000Ft értékben kötött szerzédést. Előkészítésre továbbl előirányzatot nem kíván 
felhasználni a kedvezményezett. a soron 1.719.611Ft megtakaritás Jelentkezett.  A  kedvezményezett az  122  Múszakilag szükséges 
épületek bontása - költöztetési szolgáltatásra a Minden-Led  Kft-vel  2019.05.02-án  kötött keretszerződést.  A  keretszerződés terhére • 
kedvezményezett  569.915R  összeget használt fel, a költazések befejeződtek. további kiadások nem várhatóak, a soron  1.110.085R 
megtakarftät jelentkezett.  A  kedvezményezett  FPS  Közösségi ás szociális mosoda - kivitikeztkre az Ingatlan  Universum  Kft-vel 
kötött szerződést,', a  45/2019/S es 79/2019/5  számlák összegéből a  8.  és  11.  kllizetési kérekenben 27.763.145Ft-ot számolt el.  A 
szersödés teljesítve  ten,  a projektelem kapcsán egyéb te4esItés nem várható, a jelentkezett merakaritás  626.046F1.  FP5 Közösségi 
ás szociális mosoda - kivitelezési költségek sor előirányzata 28.409.19IFt-rM 27.763.145Ft-ra citicen.  A  keletkezett megtakarittok 
összegét a következő projektelemek eldiranyzat növelésére használjuk fel:  A  költségvetés uj sorral lett klegészltve: KP5 
Bönmegekzés. a környezettervezés segítségével (CPTED) - tervezés. Bruttó 1.905.000Ft. Elszámoeató összeg. 1.905.000Ft. 
Kóitségelem: Müszaki dokumentáció (engedélyezési kiviteli  Fs  tendertervek. szakägl tervekkel).  A  makarItás összegét 
felhasználva csoportosítjuk át a _Müszaki dokumentSció (engedélyezési, kiviteli ás  tendertervek, rza I tervekker  k • 
utikságes I.905.000Ft osszeget.  A  kedvezményezett Kálvária  ter  megújításakivitelazésére a  ZOFE  Kft-vel  2020.03.11-Én 
60.930.485Ft értékben,  met),  nagy mértékben meghaladta az előirányzatot.  A  megtakarítás összegéból I.642.392Ft-ot egatositunk 
át ere a sorra.  06  Kálvária tár megújítása-kIvItelezési költségek sor eldirányzata 27.634.485FteM 29.276.877Ft-ra M. 
BOnmegekkés, a kornyezettervezés segItségével (CPTED) - eszközbeszerzés sort KP5 Bilninegelözés. a környezettervest 
segítságável (CPTED) - tanulmány megnevezésre módosítottuk. mivel a költségelem is a számla megnevezése alapján egyieteIMMIn 
tanulmány elkészítése történt meg, vakszinüleg a költségelem részletezésében adminIsztriciós hiba  mien  keruk az 
.eszközbeszerzés" megnevezés.  A  költségátcsoportosítást a ktgvetes MDrczyztisx  Excel  fájl Ktgvetes Onk munkalapján átvezettük. 
A  megtakarítás fs a felhasználás különbsége  0,  eiszámokatli kökstas támogatás összegében vältoiás nem történt. józsefvárosi 
Szocialls Szolgáltató ás Gyerrnelköléti Központ konzorciumi tag költségvetése: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyerrnekkléti 
Központ (ISZ_SZGYK) az egészségügyi stratégia előkészítésére a  Dialer.  Kft-vel  2018.09.03.án 4 500  000Ft. az egészségügyi stratégia 
megvaksitása a  Mentor  Kft-vel  2019.10.16-án 37 758  751Ft. álláskerest technikák tréningre Váróczink Elekes Aranka e.v-val 
2019.03.29-én  1 800 000F1.  szupervizidra  Simon Coaching  Kft-vel  2018.12.28.án 4 572  000Ft. CSMT ekkészítési költségekre 
Terézanyu  Meet 2018.08.30-án 1 219  200Ft. CSMT szakmai tanácsadó Terézanyu Bt.vel ás  Kovacs Sandier.' 3 627  229Ft CSMT 
program végrehajtása Fiatalokat. Egészséget. Családot Segitö Közhasznú Egyesukttel  2019.08.0114n 25 388  570Ft. házakba 
települős levékenység állandó jelenlétre a Külső józsefvárosi Reformátusi Diakónial Alapítvánnyal  2 965  000Ft értékben kötött 
szerződést.  A  ‚házakba települős tevékenység állandó jelenlét' programra szerződést kíván kötni a JSZSZGYK, ehhez közbeszerzési 
eljárást kezdeményez.  A Magyar  Máltai Szeretetszolgálat  altar  adott  Indikativ  ajánlat alapján a becsük érték  24 460  300Ft.  A 
programra tervezett e kkótend6 köksiOE

s
killönbsége  445  300Ft, melyet az FPI és KP2  tent  felsorolt programjainak ekirányzat 

ra madványából kívánfinanszkozni, lásd ZSZGYK Költségvetés  2020 07  23.xlmc  Excel  táblázat VEKOP2020  04 03  munkalapja, 
048:860  táblázata. Az „előzetes igényfe mérát cáRsopon  eremite.  Oackutatás szakértői hálózat  fortis,  szikékik mikelymunkák 
költségei' kökségelemnél az FPI program esetében 500.000Ft megtakarítás jelentkezett az előirányzatát 6.000.000FteM 
4.500.000Ft...a csökkentjük.  A  KP2 program esetében 50.800Ft • megtakarítás, az előirányzatot 1.270.000Ft-id' 1.219.200Ft-ra 
csökkentettük.  A  ,munkaer6placi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség' koltsdgelem esetében 450.000Ft a 
megtakarítás, az előirányzatot 2.250.000Ft-n511.81:10.000Ft.a csökkentjük. Az .egyék a megvalchltáshoz sztkséges szolgáltatási 
költséger költségelemnél az  FPS  program esetében 1.762.449Ft megtakarítás keletkezett. 52.093.200Ft.ról 50.330.751Ft4a 
csökkentjük az előirányzatot.  A102  program esetében a 4.714.201Ft a megtakarkás. a 33.730.000Ft előirányzatot csak a 
4.732.851Futal csökkentjük. 28.997.149Ft-ra. Az  'hues  felhasználható megtakarítás 7.477.450Ft melyet atcsoportosIturiker 
.egyéb. a megvakeltáshoz szükséges szolgáltatási költségek" költségelemre. Költségelemek közötti átcsoportosítások adn as 
projekt  Mlles  elszámolható kottsége  Fs  támogatási összege nem változott.  A  projekt pénzügyi kapcsolattartója megváltozott  Drink* 
István (Réve Zrt.).  e-mail time:  drimbeistvan@revEthu. telefonszáma:  06-20-365-3267. A  projekt kapcsolattartói a következőképpen 
változtak  me Horvath  Enik6 projektmenedzser adata' tödésre kerültek, mivel mar nem a menedzsment szervezet (REV8 Zrt.) 
munkatársa. . Erd6s1  Sander  projektvezető adatai  [titre  kerültek.  milted  már nem • menedzsment szervezet (REVI3  Zn.) 
munkatársa. Kovács  Barbara  Igazgatósági tag adatai  Whisk  kerültek. mivel  mär  tern  ai

v

kti  Zn.  munkatársa. Sziksrai Zsolt  nib. 
cégvezet6 adatai  Miriam  kerültek, mivel mar nem a menedzsment szervezet (Rtve  Zn.  munkatársa.  Tonkel  Zsolt 
projektmenedzser adatai töritsre kerültek. mivel már neme menedzsment szervezet (Rt Zrt) munkatirsa. Väradi GIzella  Ilona 
intézményvezet6 adatai törlésre kerültek. mivel mar nem a JSZSZGYK munkatársa.  A  következ6 kapcsolattartók rögzítve lettek: 
Sárkány Csilla. RévB  Zn.  vezérigazgatója,  e-mail time:  sarkany-csikaMrev8.hu. telefonszáma:  +36305129752.  Szász  Anna 
projektmenedzser,  Riot)  Zrt., címe: szara.annadprev13.hu, telefonszáma:  +36203686362.  Dr. Gőz  Gabriella,  igazgatósági 
elnök. JKN  Zn.,  e-mail time:  gebrielia.gozepjkn.hu. telefonszáma:  +3617881340.  Takács Gábor intézményvezető, JSZSZGYK. e-mali 
time:  takacs.gabor@jszszgyk.hu. telefonszáma:  +3616127819. 
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Átláthatósági nyilatkozat 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

Moravcsik Alapítvá fly 

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve 

Moravcsik Alapftvány 

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve 

Dr.  Simon  Lajos 

Adószám vagy 
19669072-2-
42 

Adóazonosító jel 

 

 

Külföldi adószám/adóazonosító jel 

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő 
formátum XXX.XX) 100 

Adóilletőség 

  

LMagyarország 

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetói, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének aránya az összes 
bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 

Támogatást igénylő tulajdonosai 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást Igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti özpon 

Tulajdonos vagy fenntartó neve 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

Törzskönyvi nyilvántartási szám;  PIP  azonosító (költségvetési 
szerveknek) 

Adószám 
15735715-2-

 

42 

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év) 
Utolsó lezárt év 

Éves  netto  árbevétel vagy 
összes bevétel  (Ft) 

Mérlegfőösszeg  (Ft) 

Átlagos statisztikai állományi 
létszám (fől  

Támogatást igénylő tulajdonosai 
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzín az adatokat! 

 

Moravcsik Alapftvány 

Tulajdonos vagy fenntartó neve 

 

0.22 

7 

Moravcsik Alapítvány 

Törzskönyvi nyilvántartási szám /  PIP  azonosító (költségvetési 
szerveknek) 

Adószám 

  

 

19669072-2-
42 

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év) 
Utolsó lezárt év 

12015 1 

 

Éves nettó árbevétel vagy 
összes bevétel  (Ft) [131349000 

Mérlegfőösszeg  (Ft) 
1133819000  

Átlagos statisztikai állományi 
létszám (fől 158 



735715 

42
13735715-2- 

Támogatást igénylő tulajdonosai 
leek. values rnWk timcmatrat iminyló 
vonatkezésiban ropM  az  Solon! 

  

gestIviros Közössigelört NonproOt artIcitrOsn Wilda Részvinyttriaság 

Teems  vagy  fesintertie Mn 

  

  

IBudapest Maims Val. SOW JózseNtirosl öflkOrliVeyZat 

Törzskönyvi  nyilvántartisl Wm / FIR uonosIto (költsetivetal 
szervilmek) 

Adószám 

Gazdálkodási adatok  (timed  lezárt öv) 
Utolsó  beget  av 

2017 

Eves  natl.!. Mbievettl  espy 
Összes bevétel 

 

10243398110a 

mertegfilassom 

 

100908800006 

Attagos statisztikai állomány'  
létszám (M) 247 

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 

"la`loatittnelkeemagtoins 
Tánaapanea.  Mime  azontelltászám: 

TA40P4.25/640/1.20104005 

2007-2013 Matti 'Propel unite faith% ananszirozott 
Pr•6100 

Prejekt cime 

Is  *dunk  trepessigat  fame*  

Trollatis on/16411n* ávt 

Megkélt támogatás  (Ft): 

A  projekt Összes költsege  (Ft). 

Fir -- —1 

Pia-06-000 -------

 

14szaz000 

MBOMOU projekt mar  firth / program neve:  

I Gyennekek 65flat** társadalmi snit. mown*  

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 

Masefarosi Smalls Szolpiltab$ Is Gyeentellatel KLeport 

yo
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.
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u
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n
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s
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t
or g mast inns. 

Támopertott  projekt  main  pályázati  azonesiessim: 

!MOP-432/413-20134001  

2007-2013 MOW *areal unit%  forrásból  Onenairozott 
Poet  

Projekt cime: . 

BUDAPEST  rővARosvIll. KERÜLETJOZSEOEVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

[16zsalvásosl faism490pyl Szolotlat komples fejtemtbbe 

Tamorzath odaftflásánsir  rive 

Megltelt temogatAs Ott): 

A  projekt összes költsége  (Ft): 

Támogatott projekt  awl"  fellevás I protein  nave: 

  

2013 

 

  

r970000000 

 

970000000 

  

EgészsegGigyi sung inatisolcaórdbot•942•Mant• fain» • K6•8044llYar0rszágIrágiften 

OEU • 

31-73 



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 

v
Kt

ii
j
a
ü
to

v
z
á
á
l
s
ai

k
st
a

a
n

 k
r
g

g
h
z
pay

az
m

a
t

i
y
a
i
t
k
o
eogatást igénylő 

i  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

KM0P-5.1.1/0-12-k-2012-0001 

2007-2013  közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt: 

Projekt címe: 

Magdolna Negyed Program  Ill. 

Támogatás odaítélésének  eve: 

Megítélt támogatás  (Ft): 

A  projekt összes költsége  (Ft): 

Támogatott projekt eseten felhívás /program neve: 

  

2012 

 

  

3817810822 

 

  

3817810822 

 

  

Szociális célú városrehabilltaciós témájú kiemelt projektjavaslatalhoz 

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! RIUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

AROP-3.A.2-2013-2013.0023  

2007-2013  közötti eurOpai unlós forrásból finanszírozott 
projekt: [Igen 

Projekt címe: 

Szervezeti reformok a Józselvárosi Önkormányzatnál 

Támogatás odaítélésének éve: 

Megkélt támogatás  (Ft): 

A  projekt összes költsége  (Ft): 

Támogatott projekt esetén felhívás / program  nose: 

   

2013 

 

   

139966900 

39966900 

  

  

  

   

Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára 

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

 

Lliloravcsik Alapítvány 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

 

TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0003 

2007-2013  közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt: 

 

Igen 

Projekt címe: 

 

„Kognitiv  viselkedésterápiás konzult képzés és foglalkoztatás" 

Támogatás odaítélésének  eve: 

Megítélt támogatás  (Ft): 

A  projekt összes költsége  (Ft): 

Támogatott projekt esetén felhívás/program neve: 

    

 

2013  

  

143861040 

    

 

43861040 

  

[Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-placl programok támogatása - Közép-magyaro Régió 

Igen 

12- • 
4-/-7-3 



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 
Kétjuk. válassza ki.  ?logy  melyik támogatást Igény145 
vonatkozásában  mutt!'  az adatokat! 

Támogatott projekt esetén pályázati azonasft6s26m: 

rDECENT DT-BP/76/2013 

2007-2013  közotti európai uniós forydsböl finanszkozott 
projekt: 

Projekt  rime:  

iAtltal 
ovessl Erna« 'kr

aa
l?: ekr324ptelcolik Szaltglmnázhim,Gimnulunt 

änos ks  

DECENT DT-BP/76/2013 

Támogatás odaltélésenek  eve: 

Moth*  támogatás  (Ft): 

A  projekt  agues  költsége  (Ft): 

Támogatott projekt eseten  felhívás / program  neve: 

I  DECENT  

[2013  

   

[2516432 

   

    

17516432 

 

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 
te k.tk ymozähr...vie srsiacketkokatitinagatist Igénylő 

limetlettet  Praia mein  PSYSIOAI azOntrateSSZYM: 

I KEOP-3.7.0/13-20134/237  

2007-2013 Mite turdpal unMs  forrásból  flnartszlrozott 
Palab 

 

lOrla 

Projekt „ne: 

 

józsetvirosl Óvodai Internények emortital TraMtürl 

Támogatás oclaitékésinek  eve: 

Megítélt támogatás  (Ft): 

A  projekt Asszes költsége  (Ft): 

Thmegau>tt projekt amin  »MS  / ProOrarn  nave 

2013 

 

  

119616640 

  

14616440 

  

lazipletek Idemelt pent04911 áPOlatenergetlkal fellesztén 

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 
101401‘.  válassza  kl, bogy melylk timogatist Many* 
vonatkozásiban  rOpM as &Plebe BUDAPEST FOVÁROS van. ICERÜLETJOZSEOEVAROSI ONICORMANYZAT 

Támogatott projekt  «Man  pályázatI azonostószám; 

 

KEOP-3.3.01al12-2013-0122 

2007-2013 közleti eurdpal togas torristell IIMASZkozott 
Deckle 

Pleat Clete: 

Energleradonaltoilás geszMIrosban 

Trowels odaltölöstak dive: 

Mega« tirnogatés (R): 

A  projekt összes  Madge (11t): 

Támogatott projekt  outdo leiblvás / protium  neve: 

     

 

2013 

   

     

     

     

 

1138303Si 

 

     

      

[  toulatenerpeUlcal fejlesztönk is 12evIltpas enemlatakarikos Maloldtása, kormeigsklise 

BUDAPF.ST FOVAROS V111. KERülETSZSIFWAOSI 011KORMANYZAT 



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

 

Moravcsik Alapítvány 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

 

FOF2015/37 

2007-2013  közötti európai uniós forrásból finanszirozot 
projekt: 

Projekt címe: 

RsychArt24 

Támogatás odaítélésének  Ave: 

Megítélt támogatás  (Ft): 

A  projekt összes költsége  (Ft): 

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve 

   

2015 

 

   

 

3000000 

 

   

I 3000000 

 

   

Fogyatékos személyek helyi, regionális  es  országos szervezeteinek működési  As  szakmai programjainak 

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 
Kérjük, válassza ki,  bogy  melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzít az adatokat! 

  

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, 
Általános Iskola  es  Szakiskola 

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítászám: 

  

I TÁMOP 3.2.1/B-09/3.2010-004 

2007-2013  közötti európai unlós forrásból finanszírozott 
projekt: Igen 

Projekt  dale: 

Az Esély Új esélye 

Támogatás odaítélésének éve: 

Megítélt támogatás  (Ft): 

A  projekt összes költsége  (Ft): 

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve. 

     

12009  

  

 

27400837 

  

     

127400837 

  

Új tanulási formák és rendszerek - Digitális Középiskola program 

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igényló 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

   

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, 
Általános Iskola  As  Szakiskola 

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

   

Nem 

AMOP .9/B-12n-2012-0002 

2007-2013  közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt: 

Projekt címe: 

Meg tudod csinálni 

Támogatás odaítélésének  eve: 

Megítélt támogatás  (Ft): 

A  projekt összes költsége  (Ft): 

Támogatott projekt esetén felhívás / Program  nave, 

     

 

r2012 

   

     

 

39173776 

   

     

139173776 

   

Igen 

LA  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkent6 intézkedések támogatása 



844101d1 bankezimla 

1040500449345157-

 

50551020 

Karp».  válassza  Id. bogy  melyik támogatást igénylő 
vonaticoasiban  Maze  az adatokat! 

I moravco. Alapítvány 

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? 

BankSZámlaSZám  Mama: 

(14461di bankszámlaszám: 

Külföldi bankszámlaszám: 

71978667 

• ... 
71978667 

[Deltoid' bankszámla 

Támogatási Igényhez használt bankszámlaszám? 

Bankszámlaszám tipusa: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Kutföldl bankszámlaszám: 

1:11711.11 
{Nines kivilasztva 

Külföldi  bankszámlaszárn  esetében 
Bank time: 

SWIFT keg: 

Célország: 

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások 

vat ternrogransngény'5 
Unaided Watt nanin Anew azonositőszám 

I KEOP-5.7.0/15-2015-0241  

2007-2013 Beata soaped  uniót  forrtisből finanszirozott 
Wet 

Petaldim 

IBudapest edam wt.  keruiec józsefvárosi Önkormányzat középületeinek energetibl komaerikibiSe  heard 

Temogatls odaltesenek  eve: 

Megittlit támogatás  (R): 

A  projekt összes koltsége  (Ft). 

Támogatott ptomitt esetén I  °Kyles  / program  newt. 

L 
Középületek kiemelt ielentőségü épületenergetikal fejlesztése 

Bankszámlaszám - egységes 

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank  cime: 

SWIFT  köd: 

Cilország: 

Bankszámlaszám - egységes 
Kénük. válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában régzill az adatokat! 

11±zsefváros Kőzésségelért Nonprofit Zlirtkérően MOW5d6 Részvénytársaslig 

I pen 

117114001-22229414-

 

00000000 

(DAP EST  FI5VAROS Vt nor itesuvmog ONKORMANYZAT 

Ige„ 



Bankszámlaszám - egységes 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLETJÖZSEFVAR051ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? 

Bankszámlaszám típusa: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Külföldi bankszámlaszám:  

Nem 

alföldi bankszámla 

11.780009-15508009-

 

00000000 

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank chile: 

SWIFT  kód: 

Célország: 
{ Nincs kiválasztva 

   

Bankszámlaszám - egységes 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

[Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zártkörlen Működő Részvénytársaság 

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? 

Bankszámlaszám típusa: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Külföldi bankszámlaszám:  

Nem 

Belföldi bankszámla 

10403387-50526781-

 

70851009 

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Flank  címe: 

SWIFT  kód: 

Célország: 

 

Níncs kiválas 

AC 

8+7-3-

 



1 iseimmenssimis 

[Men 

1002300240344506-

 

00000017 

Bankszámlaszám - egységes 

vonatkozásában I: idghz?tilyazmi?stlYaitkoltettrgatást i9én'46 

[BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERULETAISEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatási Igényhez használt banksztrnkezhm7 

Bankszámlaszám Upusa: 

BeUbidi banksztimlaszám: 

KöNőldi bankszámlaszám: 

KG1101dI bankszámlasZAM isetdben 
Bank  címe: 

SWIFT  köd. 

Célorsmig: 

 

[Nincs lovilasztva 

Bankszámlaszám - egységes 
ef
o
rt

ico
vi
s

la
st
sr

e
a
n
kjay

az
m

i
t 

i
t
c
turgatist Igénylő 

monnalk Molltenv 

Támogatási Igényhez használt bankszámlaufm? 

Bankszámlaszám  Douse: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Külföldi bankuingaszim:  

Mom 

Belgidt banklamla 

10200902.32710870-

 

00000000 

Kulföldi bankszárnlaszarn  esetében 
Bank dine: 

SWIFT  kód . 

Célország 
Nincs kiválasztva 



Nincs kiválasztva 

Bankszámlaszám - egységes 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? 

Bankszámlaszám típusa: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Külföldi bankszámlaszám: 

    

 

Igen 

  

    

Belföldi bankszámla 

 

    

10023002-00345026-

 

00000017 

 

    

    

     

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank  címe: 

SWIFT  kód: 

Célország: 

 

Nincs kiváles 

Bankszámlaszám - egységes 

vonatkozásában  
k
r
b
;g

h
z
ö
t
gy

ez
m

a
t

a
i
t
V

a
vogatást igénylő 

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakglmnázlum, Gimnázium, Általános Iskola  es  Szakiskola 

Támogatási igényhez használt bankszámIaszám7 

Bankszámlaszám típusa: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Külföldi bankszámlaszám: 

    

 

Ige 

  

    

Belföldi bankszámla 

 

    

10918001-00000100. 
76590009 

 

    

    

     

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank  címe: 

SWIFT  kód: 

Célország: 

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása 
Kérjük. válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti  as  adatokat! rBUDAPEST FŐVÁROS VIII KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: 
r 

Fläcz Eva 

Projektben betöltö erepe: 

  

Lpénzügyi vezető 

Képzettsége: 

   

felsőfokú mérlegképes könyvelő 

  

Munkatapasztalata  ley): 

  

  

    

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének 
rnegjelölésevell: 

[
gazdasági igazgató  (2001.):  Magdolna Negyed Program I.  1850  millió Ftl,ll.  12,2  mrd Ft),111.  13.9  mrd  Ft);  Európa Belvárosa Program L 
(2  mrd  Ft): Europa  Belvárosa Program  11. (625 milli° Ft) 

Tervezett heti munkaidő räford(täs  We): [20 

404-73 



Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása 
Kenna,  válassza ki. hogy melylk támogatást Igénylő 
vonatkozásában rögzttl az adatokall [BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET )0ZSEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT  

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: 

[Horvisth Enikő 

Projektben betöltött szerepe: 

[Projekt asszisztens 

Képzettsége: 

Iokleveles  needles 

Munkatapasztelata (4v): 

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének 

I.
r
ne
nt

a
a
r
s
a
s
c
i

o
lszt
re

r
i
tS
6,16

2
s
02-at

n
a

(
PlUy

n
el

h
P
e
texam  (3.9  mo). Európa  Bewares.  Program  IL (620  millió  Ft). 

Tervezett  hell  munkald6 Mlordilás (6ra): 

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása 
Kérjük

lio
v
i
tlassza 1;14>y

ar
mSk támogatást igénylő 

   

BUDAPEST  FŐVÁROS VIiI. KERÜLET jOZSE  WARDS'  ÖNKORMÁNYZAT  

 

amjektmenedzsmentben Slaverő stem*  neve: 

   

I Tat 0340(IYI 

   

Projektben  beteltött UMW* 

   

l!trojekt  asszisztens 

   

Képzettsége: 

ImOszaki menedzser 

Mtmliatapaszlalatle Mee 

   

  

13 

  

Szalmul zeztalat (projektek nagységrendOnek 
megjelölds4vel): 

ir
aopiAtt 4asszázzlens: Közveigftes energiatakarikos Mreakittea Soltvadken jla kilrei6 faint  Helyi  költségvetiltSISzervek 

ban MN uszochik technolágial h.- Fs  villamosenergia megújul6 derlerglaiorreSök alkalmazirsával 
(iTIMM;) 134.4 m11116 terInt  

Tervezett  hell  munkaidő Mfordltás  (dire 

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása 
Kea.  válassza  id, bogy rnelylk  támogatást igénylő 
vOrMitkOZÁS6ben rOgM as natokatt 

 

BUDAPEST  FŐVÁROS  VW.  KERIXETSZSEPVÁROS1 ÖNKORMANYLAT 

arojektmenethamenthen  (Mama  mengly neve: 

 

Tippet Zak 

Prefektben betiNtett SZerege: 

arojekt iisseztens 

liaZállsági es vkliklegesztési agrörrnérnilk 

Mailkata0Metelata (4v): 

 

2 

Szalcmal asz.mlat (projektek nagységrendjértek 

 

eiszimolbeediendrefal rams (2017) - 

Tervezett  heel municaldil riordies (Se 

 

40 



Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása 
Kérjük, válassza kl, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! [  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: 

Patatics Balázs 

Projektben betöltött szerepe: 

1 

Projekt asszisztens 

Képzettsége: 

andragéigia 

Munkatapasztalata (év): 

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének 
megjelölésevel): 

projekt asszisztens  (2016-  ):Magdolna Negyed Program  3.: 3,9  mrd.  Ft 

Tervezett heti munkaidő ráfordítás  (Ora): 

 

40 

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása 

vonatkozásában 
k
r
k
g
h
z
e
t
r

az
mgy

a
i
t
k
o
tt
a
r
t
riogatást igénylő 

  

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

 

   

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: 

  

[ Szilcszai Zsolt 

Projektben betöltött szerepe: 

  

Projektmenedzser 

Képzettsége: 

igazgatásszervező 

Munkatapasztalata (év): 

 

12 

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének 
megjelölésevel): 

 

Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály  (2005-2006),  Oktatási  -es  Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatáság  (2007), 
Strukturális Alapok Programiroda  (2007-2010),  Alpolgármester  (2010-2014),  Miniszterelnökség, Program  es  Projektfelügyeleti 
Főosztály  (2015-2016),  Stratégiai önkormányzati főtanácsadó  (2016-2017),  megbízott cégvezető (Réve Zrt.)  (2017-

 

Tervezett  het(  munkaidő ráforditás (Ma): 
20  

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása 

veatOEvtálsagzaan  k4h
i
a
t
ly

az
m

a
t

a
i
t
k
o
tt

a
vogatest igénylő 

riLIDAPEST FŐ VÁROS KERÜLETJÓZSErVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: 

Velencei Mónika 

Projektben betöltött szerepe: 

Szakmai vezető 

Képzettsége: 

szociális munkás 

Munkatapasztalata (év): 

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének 
megjelölésével): 

 

17 

családgondozó  (2003);  projektasszisztens  12005-2010,20 Magdolna Negyed Program I.  (850 m/1116  Ft),11  (2,2  mrd  F0,111. (3,9  mrd 
Ft) 

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (Óra): 
40 



Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása 
=='OESZT.rraisnr"'"9"Y'd 
pioscumenownetesi inset sage gm; 

I M. Freed Sender  

Projeleben  betöltött  exempt 

I Submit mete 

ItiPzettset: 
[közgazdisz 

Munkatapasztalata (Év); 

n
ek

iteitsuis
tr

o
tamal mt (projektek nagyságrendjének 

:Stneketke ..virostejlesztes, városrehabIlltáció. lakásügy  (1993-2013);  városlejlesztési  Fs  lakásügyi  metre (2001-2006); 
pregtenivezett projeklmenedzser  (2006-):  Magdolna Negyed Program I.  (850  millió Ft),II.  (2.2  rren1  fn.& (3.9 me Ft)  

TteMlitt lieu munkeldö Mond*  (da): 

BUDAPEST glitAROS KERÜLET.142SUVÁROSI ONKORMANYZAT 



Gazdálkodási adatok 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögziti az adatokat! BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében 
Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év 

Évszám 

 

 

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel  (Ft)/ 
Összes bevétel  (Ft) 

 

 

  

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség  (Ft) 

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap  (Ft) 

Mérlegfóösszeg  (Ft) 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye  (Ft) 

   

   

   

   

   

   

   

   

Általános statisztikai állományi létszám (05)(az előző  12  havi 
KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban 
szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám 
esetén lefelé kereldtve) 

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) . Önkormányzatok esetében 
Utolsó előtti lezárt év 

   

Évszám 
2015 2014 

1 

 

Sajátos működési bevétel  (Ft) 

   

23070 

    

04000 

 

[31575 
95000 

Mérlegf6összeg (Ft) 

   

99928 

    

88200 

 

102481 
69030 

   

00J 

MÓdositott pénzmaradvány  (Ft) 

   

40032 52191 

   

84000 

 

14000 

Tartalékba helyezhető pénzösszeg  (Ft) 

   

0 

   

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) 

   

Nem j  [Nem 

  

Utolsó lezárt óv 

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetésI intézmények esetében 
Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év 

Évszám 

Intézményi költségvetésének fő összege  (Ft) 

Altalános statisztikai állományi létszám (fő) 

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében 
Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év 

Évszám 

Összes bevétel  (Ft) 

Adózás előtti eredmény  (Ft) 

Saját  [(We (Ft) 

Mérlegfőösszeg  (Ft) 

Általános statisztikai állomány( létszám (tó) 

   

L 
EH

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

72-f)-  • 
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Támogatást igénylő cím adatai 

Lininitetivénitenevr-- BUDAPEST  FŐVÁROS VIII KERULET)earEFVAROSI ONKORI4AIWAT 

A  támogatást Igénylő székhelye: 
Ország: 

I Magyarország 

Helység 

litudapest 

kinytószam 

lion  
Rego 

I KOSPASISta 

Megye 
[Budapest 

Itkábárség  

I Budapest 

IBuclagest 

KOztertlMt 
Jon  

Snags: 

Henáll 

A=Aißt tine postacIrna: 

1  sugaput  

Irinyftaszam 

I 1002  
Régio 

I Közép-Magyazotszág 

mine 
1 same 

Kistörmig 

-ISSN« 
-SS 
IOudalost 

Kgarteület: 

IBaron utea 

Manua m: 

Helyrajzi szám: 

Postal-it* Irányitószám: 

Satan*: 

Ea 

6541. 



TSZ kotéshez szükséges dokumentumok benyújtás  nut**  

Történt határidő hosszabbilös a dokumentum benyüítására 
vonatkozóan 

TSZ koteshez szükséges dokumentumok beküldésének 
dátuma 

Kedvezményezett által aláírt TSZ bekuklésének határideje 

Nagai MUM* hosszaboltes a  kedvezményezett  anal alet 
152 bokOkliminek hatandejére  vonatkozóan 

Szerződéskötési határidők 
SZerződés tervezet EPTX-ra kuldve 

Válaszadásra rendelkezésre álló napok száma összeStft 

KézbesitésIvélelern kalkulált időpontja 

EPTX-n tértént átvétel dlőpontra 

Átvétel módja 

KézbesItéslvélelern beállta esetén tényleges  Motel Mewl» 

TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozattétel hatArklejo 

Történt határidő hosszabbltis a nyilatkozat natirlOeldre 
vonatkozóan 

2018.01.17. 19:29:30 

20111.01.24. 23:959 

TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozat  (Myrna 
201*01.17. 22:29:07 

Kodourninytnett  ‚aal  ollin TSZ beküldásdnelc Időpontja 

nz rnegb5tös  (Wilma  (támogató  'Seen  alékés  drum) 

132  hatályba lépés Oituma 

Meghatalmazott adatai 
Nay  

SZIN-Dalók Ikálko 

Montt 

oWolgierrnester 

Takla  

2019.02.11. 

2019.02.19. 

064-4592444 

Telefon (mobil) 

E-moll 

AniebefOile1w1110.111. 

1401MYZ49 

3/2019. (XL 22.) 04499m0914el Mat 4. Pore 184818 

2--(1 • 
46443 



Eredmény számezerMitheld ogirtéte: 

Eredmény sztemszen2s1biet6 célértékének mértékegysége: 

Műszaki-szakmai eredmény 
Me&CM,  bogy  a legfontosabb paraméterek megadifueval feillemezze a projekt  ideal  metreakesitanl tervezett neialitkleneUltal iandatissyt. 

Eredmény  Mehemet*: 

Wei BO kömyezet  tonnes  segítMegiVel(CPTEOL121
4.1147.:  1.) ás berrefiat‘trIl •  Meade*  M Of42Y e ikdmyemtheveltéli a;  2.)A  tanulmány javastatal rezmegeraleefl egyes 

benikCiala  t k""W"Mek-t —e Ze tat lice töre6ovsen7.2nriejzOEklAtel_ blearetear 
IdArnegvalosItott bevatakozások feilesnZ easzirroa -  3  db m 

ithi= k2.)  A beavlitkodia fejlesztések lakosság' értékelése (a  sinew  vizsgálat 

, MárlildltdOXIIMME 

Az eredmény nem számszer05Ithet6, egyéb tulajdonsága: 

A  környezeti várostervezési. városfejlesztési és építészeti • tervezés Is a bfinmegeldzés kapcsolatának. megvalósitás1 
lehetőségeinek bemutatása befolyásolja a szakemberek  es  a környéken élők szemléktét, öszttenzik kömyezettek biztonsági 
szempontú átgondolását. átalakítását. Mindez a magas kriminalkäsú városrészekben kuldnós Jelentőséggel  brr.  hiszen a h1nya116 
városrészek mIndig kínálnak banelkövetésre alkalmas teriekteket, $ a bilnelköveták rugalmasan alkalmazkodnak  *Metz  az 
adottságokhoz. 

Műszaki-szakmai eredmény 
Kira,  kopy a legforibmabb paraméterek megadérzinnel ioNeweezea projekt  fatal  seepiraidetteal tennizett reCiazaklealikmai oredimint. 

Endffifftg mignaVeltie 

;me  Kiil / G Is Ifkistrip szabadidős programok häldzata. hátrányos feetyzeld sportoldlistalok tehetséggondozisa. közösségi 
nenipzo ektek eredmény:  1)A  Gyermek is Ifjúsági szabadidős programok hálózata• létrejötte Is nulkötlese.2) Onkormányzate 
közös I téren  tent*  hasznosítású játszötOr kialakkäsa  Os  mtiködése fa téren szabadIdds eszközök. pályák elhelyezése. valamInt 
Wok.  myekoldk, vízcsap telepltése.  A  tekepltett épitmény Info/matt pontkent, a hely1 közösségl szocläUs munka központjául 
szolgál).  3)  Szakemberek segftlk a hátrányos helyzetű sportoló gyerekek. fiatalok felfedezését  Os  tehetséggondozását,  4  Kózóssilepl 
mlniprojektek megvalósulása. Célértékek:  1.1A  hálózati programokat megvaltraftó szervezetek száma.  10 die: 1.2 A  hálózat 
keretében szervezett programok osszóraszáma •  4800  Óra  (1  drae60 perc);  1.3 A  hálózat keretében szervezett programok 
látogatólnak száma  -10080 fó  lismetlódkukkel);  3.1  Tehetségfeltárást. gondozást seg1te5 sportprogramok száma összesen -IS  db; 
3.2  Osztándíjal támogatott tehetséges.  de  hátrányos helyzetg gyerekek, fiatalok tesszleUzárna -  40 fó; 4.1  Megvalósuló közösségi 
numprojektek száma  -10  db; 

Mérfoldkó soiszáma. 

Eredmény leírása: 

IK 

MA  -Gyerrnek is IIIMAglembedidős programok hálózata' hétköznapokon ke&6 délután. este is hétvégenként szabag101is - 
elfogiaaságot nydrez eldebtrOleqm ás környezetében éld gyerekeknek  es  fiataloknak.  A Mildest  Ósszehangolja  es  fimmiszkozta az 
akciötenileten ‚es 4nnben (Orczy  as  Magdolna)  limn !tilted  szolgáltatást nyújtó önkormányzati fs <MI aa 
tevékenységét a is 'holt'  klöszakoktran.  A  programok behálózzak a kevésbé ellátott Orczy negyedetlsr fib r g 
vevők szolgáltetölt  bates U.  hogy a Glonböze5 célcsoportok Megan/A maguknak érdekes programokat  es  e Programok ' - 
tartalmaznak prevendtes elelTeket. etschorban a bOnmegeldzes. • szenvedilybetegségek. az egészségmegérzés területén.  2)A 
hálózat részeként,  ax  Orczy negyedben kialakitott, szabadidó egyéni  es  közösségi ettokésére alkalmas udvar hiányt petol a 
városrészben. Az  In  dolgozó szoci6M-közösségleilesztó szakemberek. Civilek a szabadidős programok mefiett, prevenciós 
programokat is szerveznek  es  a teljes Magdolna Orczy Negyed Programról szóló Információkat Is terjesztenek.  3)A  szabadIda  Meat 
programjaihoz  (IS)  kapcsolódva rendszeres sportágválasztó. tehe kutatö programok valósulnak meg. amelyek lehetővé tart a . 
tehetséges.  de  hátrányos körülmények között éld gyerekek. flatalok elfedezését Is sportolását amelyet - lenkormányeatl  Sint 
forrá5b41 - tesztöndörenduer támogat.  4)  Az akcióterületen élók akthnzálását. lakóközösségeinek kialakulását.  tepid -Met  elösegild 
miniprojektek valósulnak meg a lakóépületek kdrnyezetében. 

Eredmény számszefthlthet6 célértéke 

Eredmény számszerfisithete5 célértékének mértékegysége 

Az eredmény nem szionnereartketrik OPY‘k iklekkinzalkir 

      

' 10080 

Ismétiódó  resztvevók 

     

     

Argen
rekek. Mtalok a tanitati  kW Urine  Is a  treble  Időszakban szervezett programokon vesznek neut.  ley  csökken az áldozatte. 

ea 
I 

dvé válásuk esélye. Ot  es  horzátartozóik alanyai lehetnek a szakemberekkel történő, kötetlen, anonim kapcsolatfelvételnek. I 
amity  szoclálls, egészségugyl, szenvedélybeteg segftségnyőetts. ellátás kilndulópontja lehet.  A  résztvevők céksoportokra irányuló , 
egészségügyi.  szenvedélybetegségekkel loglalkozó  es  bunmegek5zési prevenclós programokon vesznek részt. 

2-S-  • 
±-71-71 



100 

fő 

Műszaki-szakmai eredmény 
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. 

Eredmény megnevezése: 

FP4 / Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére:  A  tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját 
elősegítő feltételek megteremtése, hogy  as  érintett emberek alkalmassá váljanak a mlnél teljesebb értékű foglalkoztatásra: 
érdekeltek egyenek a munkavállalásban. Az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzete javul, valamint a megváltozott 
munkaképessegűek elhelyezkedési esélyei nőnek, az elhelyezkedési nehézségek csökkennek egy Fejlesztó-Oktató Központ 
létrehozásával.  A 1.083 Budapest,  Kálvária tér 16.szám alatti oktatóhelyiségünkben a munkaeroplach és  digitalis  kompetenciák 
fejlesztését célzó képzések hatására a pszichiátriai fogyatékkal élő megváltozott munkaképessegú emberek képessé válnak a 
munkafolyamatok elsajátítására, önálló munkavégzésre, a munkatársakkal való együttműködésre. Fejlesztjük és bővítjük a . 
megváltozott munkaképességű személyek. pszichiátriai fogyatékossággal élők. új vagy valamilyen okból akadályozott képességeit. 
Az erintett személy vállon képessé saját készségeinek vagy azok megvaltoztatásának segftségevel a tevékenysegek 
végrehajtásában jelentkező korlátok leépítésére, illetve a környezet minél önállóbb használatára  es  befolyásolására.  A  gyakorláson  As 
a környezet megváltozásán keresztül fejlesztjük a készségeket, képességeket, miközben motivációt  As  stimulációt is biztosítunk a 
célirányos tevékenységek alkalmazásával. 

Mérföldk6 sorszáma: 
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Eredmény lefrása: 

 

Minimum 30  fő pszichoszoclálls fogyatékossággal eV, megváltozott munkaképességű munkavállaló fejlesztése a munkaerő-piacon 
történő munkavállalás és munkahely megarzes elősegítése céljából.  

Eredmény számszerüsithető célértéke 

Eredmény számszerúsíthető célértékének mértékegysége: 

Az eredmény nem számszerűsíthetd, egyéb tulajdonsága: 

A  megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási esélyei növekednek.  A  társadalom széleskörű érdekeltsége abban áll. hogy mindl 
több értéket előállító állampolgára legyen; hogy minden megmaradt munkaképesség az optimális szinten hasznosuljon, hogy 
csökkenjenek az ellátásra forditott kifizetések, s ez által az államháztartás terhei. 

Műszaki-szakmai eredmény 
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. 

Eredmény megnevezése: 

A  Foglalkoztatási és Gazdasági program "Munkaerőpiaci (relintegráló" alprogramja keretében az egyéni mentorálásban  100  egyéni 
fejlesztési terv készült el, a folyamatos nyomonkövetéssel, mentorálással is a megvalósított komplex foglalkoztatási programok 
eredményeként a fejlesztési tervvel rendelkezők alapkompetenciái fejlődtek. képzettségi szintjük javult (általános Iskolai 
végzettseget és/vagy szakmát szereztek), egészségügyi helyzetükben, életmódjukban pozitív irányú változás következett be. többen 
sikeresen elhelyezkedtek. öszességében  100  fő foglalkoztathatósága, munkaeropiaci helyzete javult. Elkészült az akcióterület egyik 
üres telkén a Közösségi kert, mely a megvalósítás folyamán segitette a kapcsolatfelvételt a helyi lakókkal, növelte a Foglalkoztatási 
és Gazdasági programokban részt vevők számát. 

Mérföldkő sorszáma: 

Eredmény leírása: 

Az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők munkaerőpiaci szempontból kedvezőbb helyzetbe kerültek - a munkavállaláshoz szükséges 
alapkompetenciáik fejlesztésre kerültek, hiányzó iskolai végzettséget és/vagy szakmát szereztek, egészségügyi állapotuk javult, 
foglalkoztathatóságuk esélye nőtt. Megépült a Közösségi kert. 

Eredmény számszenhíthet6 célértéke: 

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége. 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: 

A  program hatására nem csak  100 f6,  hanem az ő családjaik helyzete is javult, a  100  fő munkaerőpiaci helyzetében bekövetkezett 
javulás eredményeként.  A  Közösségi kert működése következtében a helyi közösségi élet egy új színtérrel bővült, javult a helyi lakók 
kapcsolata egymással. 

Műszaki-szakmai eredmény 
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásival jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. 

Eredmény megnevezése: 

Az akcióterületen és annak közvetlen szomszédságában élő generációk testi, lelki és szociális jóllét állapota.  A  Foglalkoztatási  As 
gazdasági program  „F173/  Egészségtudatos életmód programsorozat" alprogram keretében összesen  7  alkalommal kerül 
megrendezésre szabadtéri, családokat  es  egyéneket célzó, az egészségtudatos magatartást erősítő, prevenciós jellegű program.  A 
programok során összesen legalább nyolc helyi szervezet kerül bevonásra. 

Mérföldkő sorszáma: 
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Eredmény leírása: 

 

Az életkörülményektől független egészségtudatos magatartás elsajátítása.  A  helyi közösségek fejlesztése, a lakosok egészségtudatos 
magatartásának folyamatos megerősítése, a rossz családi minták „öröklésének' megelőzése.  A  különféle szenvedélybetegségek 
köruli tabuk lerombolása, a nyílt kommunikáció és párbeszéd megteremtése, illetve a választható lehetőségek megismerése.  A 
kreatív énkép meger6sitése, az egészséges életmódhoz szükséges alternatívák (étkezés, sport, közösségi programok stb.) 
megismertetése nem csak az idősebb, hanem a fiatalabb generációk számára egyaránt.  A  program eredményeként az akcióterületen 
és annak közvetlen környezetében élő lakosok, életkörülményeiktől függetlenül, közvetlenül találkozhattak az egészségtudatosságra 
vale,  törekvésüket erősíto egészségügyi és szociális témájú/jellegű programokkal.  A  programsorozat tematikussága révén több 
generáció számára is sikerült olyan informális tudást biztosítani, mely hatékonyan segítheti elő a testi, lelki és szociális jóllétük 
állapotát.  A  programok során erősödött a helyi közösség, mely az egyes célcsoport tagok rendszeres találkozása, közös 
élményszerzése okán vált lehetségessé.  A  programsorozat hozzájárult a különféle szenvedélybetegségek körüli tabuk 
lerombolásához, a nyílt kommunikáció és párbeszéd megteremteséhez, illetve a választható alternatívák megismeréséhez. 

Eredmény számszerúsithető célértéke: 

Eredmény számszerűsíthetó célértékének mértékegysége. 

Az eredmény nem sz.ámszerúsítheta, egyéb tulajdonsága: 

Általános életmód-és életviteli szemlélet változása. 

30 

99 
1 3 i/73 



Eredmény leírása: 

[Közösségi bevonat  sal  komplex  müszakr megeltissal  &Into«  önkormányzab lakóépületekben lévő bk.:tepee«  area 

Eredmény szemszenisithetó célértéke: 

Eredmény szlimszenisitbet6 télértékének mértékegysége; 

Az eredmény nem számszenisIthet6,  eerie  turaylonea: 

1119  

migeristo 

[A bedeck  mind az el6készneStre. mind a megyeeitisba torinó bevonása  ante  • bk6kieseéget.  fetes  tredneyekint mind 
maszeld. mind társadalmi szempothblevulnak a fennbesdenntarthatestm  ranee  

Műszaki-szakmai eredmény 
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezte • projekt által megvelesfranl tervezett leülfzeklezetmal eredményt. 

Eredmény megnevezése 

Bérlakások mükodép  Writes  csökkentése 

ere« serszárna 

&Stele beta:  

Ozennel Meg ezadrenet cée teradtmeckkel érintett Önkormányzat' tulajdonban lévő lakóegységek száma 

Eredmény szimsztrOnet4  caret  

Eredmény  szintsztrOsitheld certikének  mértékegysége  
lee  

Az  eredmény  neM etibterdsRhet6. *eye tubjeregs: 
A lathed keltieuelckentés eredményeeMérteneen bond • Met behatesi Pa:onset'. megezhetil a blentis nátralek 
fegalmcees. erne a csaladok  életének  rugs terfelet4nels tubed hest ied kl. 

Műszaki-szakmai eredmény 
Kérjük,  bogy  • legfontosabb paraméterek megedisival  'enemata  a projekt  anal  megvalosnani tervezett mtiszakl-szakmal eredményt 

Eredmény megnevezése: 

I Az akddteriteten kózdegidzedidle  mead'  Ntrehezia 

lekftteki  sorszáma-

 

Eredmény  lease 

 

4 

jul  

A  kerületben élő hátrányos  helyzetú szemilyet amebic emirs moreterfel Ideldniget beztosens smells 
Infonniclószolgattatissal kkiészkve. 

Eredmény semszeeltnet8 télenéke 

Eredmény szárnszenhtthet6 ceknekenek mértékegység« 

Az eredmény nem senzenbithetd, egyéb tulajdonsága, 

A eel Is Mosoda ir
n
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mCciej
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i
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m
 b • munkerse modelikl 

l
eter

s
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i
retest 

pone  válJon, mivel a hátrányos helyzelr üllgjel kellefethirega Inklattr verbeliten 

Műszaki-szakmai eredmény 
körjük, hogy • legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt fltal megvalósfeenitervezett müszaktszakinal eredményt. 

Eredmény megnevezést 

`KP6 Kálvária  ter  megújítása 

Mérföldkő sorszáma. 

Eredmény lelrása: 

rtulturas  Fs  szociális tevékenységeknek helyet  ado -freight(/'  tér klalakitása. 

Eredmény szernsterOsIthet6 télértéke. 

Eredmény számszenIslthetó célértékének mértékegysége: 

Az eredmény nem számszer0sIthetö. egyéb tulajdonsága: 

• A  Kálvária  ter  tovább fejlesztése célja. hogy egy vonzó, használható. az akció tenilet szlykt megteremtő tatalkozóhely, közpond hit 
[jöhessen létre  2000 m2-en. 

Műszaki-szakmai eredmény 
Kérjük. hogy • legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt  anal  megvalósítani tervezett müszaktszakmal eredményt. 

Eredmény megnevezése 

enkormanyzati lakóépületek  komplex  közösségi  mpg  ur:take 

Mérföldkő sorszáma: 
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darab 

Megvalósítani tervezett eredmények leírása: 

Projekt tartalmi-műszaki előkészítése: Véglegessé válnak az önkormányzati és nonprofit projekt megvalósító szervezetek, megkötésre 
kerülnek feladat-ellátási  es  megbízási szerződések, valamint meghatározásra kerülnek a megvalósításba bevonandó külsős 
partnerszervezetek (pl.: HTC5 tagjai),  As  felvételre kerülnek a projekt előkészítésben részt vevő szakemberek.  A  beruházási típusú 
tevékenységek esetében komplett műszaki, a szoft tevékenységek esetében szakmai dokumentáció elkészítése, nem 
engedélyköteles tevékenységek esetében a tervező vagy hatóság erről szóló nyilatkozatok beszerzése, tervezői költségvetések, 
indoklások összeällítósa. 

8 

darab 

Műszaki-szakmai eredmény 
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. 

Eredmény megnevezése: 

Leszakilag szükséges önkormányzati tualdjonban  lee  lakóépületek bontása 

Mérföldkő sorszáma: 

 

8 

Eredmény leírása: 

 

Bontással érintett önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület száma 

Eredmény számszerüsíthetó célértéke: 

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: 

Az eredmény nem számszerüsíthető, egyéb tulajdonsága: 

A  bontás eredményeként Integrált lakókörnyezetbe elköltöző bérlők számára jelentősen javulnak a lakhatási körülmények, javul a 
városkép, megszűnnek a lakhatásra alkalmatlan helyzetet eredményező állapotok. 

Műszaki-szakmai eredmény 
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezte a projekt által megvalósítani tervezett miiszaki-szakmai eredményt. 

Eredmény megnevezése: 

Közösségi zöldudvar 

Mérföldkő sorszáma: 

 

8 

Eredmény leírása: 

 

Közösségi bevonással megújuló belső udvarok száma 

-203-7-3 

Eredmény számszerúsíthetö célértéke: 

Eredmény számszerúsíthet6 célértékének mértékegysége. 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: 

A  zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítása jelent  en  javítja a lakókömyeze 
megerősödéséhez. 

nőségé hozzájárul a lakóközösség 

Mérföldkő 
Mérföldkő sorszáma: 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 

 

2019.07.31. 
00:00:00 

Mérföldkő 
Mérföldkő sorszáma: 

1 2 

 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 

  

2019.08.15. 
00:00:00 

 

Megvalósítani tervezett eredmények leírása: 

  

Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása: Megvalósíthatosági tanulmány elkészítése 

Mérföldkő 
Mérföldkő sorszáma: 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 

  

2021.09.28. 
00:00:00 

Megvalósítani tervezett eredmények leírása: 

  

Fizikai befejezés:  A  projekt teljesítése eléri a  100  %..tős szintet,  A  tevékenységek Fizikai befejezése  202 .06 0.  megtörte 



00:00:00 _.•._•____-

 

[2021.03.31. I 
Mérföldkő elérésének tervezett daturna: 

l

•-••-••• • .•-••---I 

2020.06.29. 
00:00.00 

 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 

Mérföldkő 
Mérföldkő sorszáma: 

Meltildk6 elérésének tervezett  datums: 
2020.07.06. 
00:00:00 

Megvalósítani tervezett eredmények leírása: 

Klvizelezés  I.  litern:  Valamennyi azok tevékenység megvaldslaisa folyamatban  van, es a  beruházási típusú tevékenységek 
khdtekzéslmunkálatalra vonatkozó vállalkozási szerzédések  is  megkötésre kerülnek.  A  kivitelezési munkák elérik  a  25%-os 
keszülidegl fokot. 

Mérföldkő 
Mérföldkő sorszáma: 

N  
merfoidkó elérésének tervezett daturna. 

lAkOkailtenitervezett  eredmények  Wren: 

 

--•--•--

 

 

2020.10.22. 
00:00:00 

 

Mérföldkő sorszám: 

Merfoldk6 elérésének tervezett  datum: 

Kleelees I.  (Item A  khdtelenül munkálatok folyarnalban vannak. ős a teitesftdo  Men u 50I6-os  készültségi fokot. 

Mérföldkő 
Márlöldk6 sorszáma: 

Megvalósítani tervezett eredmények leírása. 

kivitelezés  IV.  ütem:  A  kivitelezési munkalatok befejeződnek. 

Mérföldkő 
6 

2021.01.29. 
00%1000 ' 

Megvalósítani tervezett eredmények  ;erase: 

kwilelezés III.  uteri): A  kiVetelezfsi munkálatok folyamatban  venue. de  • teliesItés  416d oz  7516-os klerzOlteigl fokot 

Mérföldkő 
Mérföldkő sorszáma: 

Megvalósítani tenzatt oredménYek leírása: 

Közbeszerais lefolyeatise: KNItelezéshez kapcsolódó közbeszerzési  eljárások lefolytatásra kerülnek. 

2$ 

21-77j 



A  projekt megvalósításának kezdete 

A  projekt fizikai befej 

2018.03.01. 
00:00:00 

2021.09.28. 
00:00:00 

e atárideje 

1.  oldal 
Szerződés alapadatok 
Támogatás összege  (Ft) 

 

2000000000 

összköltség  (Ft) 

 

2522842000 

A  projekt címe 

 

Budapest-józsetváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 

Költségek elszámolhatóságának kezdete 

Záró elszámolás benyújtásának határideje 

Projekt tényleges kezdete 

Projekt tényleges fizikai befejezése 

Elszámolás gyakorisága 

Támogatási  °Oleo  maximálisan igényelhető összege 

COFOG kód: 

[2014.01.01. 

2021.12.27. 
00:00:00 

2018.03.01. 
00:00:00 

Többszöri elszámoló 

1808193650 

00:00:00 

061040  - Telepszerti lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 

Nyilatkozattételre  es  dokumentum benyújtására rendelkezésre  r—

 

MI6  napok száma F 7 

Szerződés típusa 

 

Megvalósítási 

Támogatást igénylő alapadatai 
Támogatást igénylő teljes neve: 

Q. 
-72172 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatást igénylő rövidített neve 

lózsefvérost Önkormányzat 

Gazdálkodási formakód: 

   

Í 321  - Helyi önkormányz 

Adószám  (8-1-2  karakter): 

Statisztikai szám: 

   

15735715-2-
42 

  

15735715841132101 

 

    

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIA azonosító (költségvetési 
szerveknek): r735715 

Minősítési kód: 

Nonprofit szervezet államháztartáson belül 

Hatályos TEÄ0R besorolás 

Főtevékenység TEAOR  '03  száma 

  

FrEAoR 2008 

[Nincs kiválasztva 

Főtevékenység TEMA  '08  száma 

84.11  -Általános közigazgatás 

/VA  levonási jog: 

C -  A  támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak,  de  a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) osszeg 
kerül figyelembevételre. (Bruttó) 

A  támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján 
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlatható 
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 



Kapcsolattartó adatai 
Kerjuk. válassza  kJ.  hogy melyik tamogatitt Igénylő 
vonatkozásában rbstzkl az adatokat! 

Khi1csolanart0 adata. 

ISárkány  COW 

Beosztás 

I vezengazgato 

Telefon 

305119751 

Telefon  (mobil) 

[  305129752 

Fax 

L 
Email: 

barkany.csillaerevahu 

Kapcsolattartó adatai 
MK*. oilmen Id. bogy fatly* tenwseatist %Any* 
vonalkoziaban Abode  az  atatokati 

r iled"  adatai 

lybsz Anna 

Beosztás 

rprojektmenedzser 

Telefon 

Telefon  (mobil):  

I  203614362  

Fax: 

women FOVAROS vi. KEROISSOZSEFVAROSI teacortn4wria 

[BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. XERCRETSZSEFVAROSI OffICORKANTZAT 

Emit  

Kapcsolattartó adatai 
1:

0
=

0
=14

9
73y

unlaeat okattarlatiet  Wee 

Kagsolattartfe  *Fatal 

Or. We Ukelele 

lgazgatbseol add 

IFStottaros KözÖnfeelén Nonprofit lArtIdeiken Mük606  RészvénytersesZ- 1 

Teleran:  

78111344 

Tilden (mobil): 

Fax: 

- &milk 

eabrIalle.go:Seau 

31 
/%- 13443 



Kapcsolattartó adatai 
Kérjuk. válassza Iiibogy  »HA  támogatást  
vonatkoZiaban	 

igény16 
real  az aidatokai! 

     

 

161sefvfrosi  Szociális  St.:4911We ifs GsofillekSide »More 

&deal 

I Ticks Gibes,  

        

        

Beosztás: 

        

Telefon:  

Telefon  (MOW»: 
0127419 

Fax: 

E-melt 

Itakacs.gebortszszgythu 

Kapcsolattartó adatai 
Kérjük. válasza 

séban er
m:

4
142i

a
r
t
dogatást igénylő 

Szsolattart6 adatai 

Pucsek )6zief  

Sessztán  
I Iritioninyvezet6 

Telefere 

        

  

rMonotcsik Alepfesiny 

 

        

        

        

        

Wolin Doti): 
I +3,261125-9124 

Felt 

        

 

Sinelk 

      

 

Ipucseerzseffemecleernmelvietsenithu 

      

       

Kapcsolattart6 adatai 

      

 

KillOk. válassza ki,  bogy  melyik támogatást Igénylő 
vileatkozósában dezzill az adatokat! 

     

  

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. talka-rjeaSEVAROSI OtiKomulterim 

 

Kapaolattait6 adata' 

      

DrImbe Nino 

llosezeisi  
I pied* pkalloyl weed 

Wen: 

Tilden Onsb11): 
08404834247 

Poe  

E-melt 
drimbe4elvenerev8.hu 

3/ • 
.249-7-3 



Közszolgáltatásért járó ellentételezés formájú támogatás 
Kérjuk. válassza kl, hogy melyik támogatist igényló 
vonatkozásában  night  az adatokat I 

 

I BUDAPEST SWARM yin. KEROIET)02SEFVÁROSI ONKORMANYZAT 

A  közszolgáható rendelkezIk-e az adótt felaitys a  Malaita.* 
szolgáltatisról szedt5  2011.  évi CCIX.  ginning 33.  fa  swine 
vIziközmü-szolgáltatói engeddilyel/ a 2012/2UEU  wasp' 
hatfrozat szerfntl közszolgáltataslszerzdaiden 

Engedély jogengre ernelkegése / szergelksben foglak 
megbízis kezdele: 

 

SIM 

 

 

  

A  kozszoleáltató a fennálle közszolgidtattesi 
szerzédiséreMziközmú-szolgáltatói engeddlyére tekintettel  [Nam  
azonos klaszolgáltatásIfeladat ellátására (azaz a projekt  aka! 
megyalósított fejlesztéssel technikailag  es  szárnvitehleg 
elhatárolhatatian egységet képezó terüleVegysighez 
kapcsol6d4 kózszolgiltalisi feladat ellatására) részesül-e más 
forrásból kózszolgáltattsirt járó ellentetelezésben7 

A  fennalló közszolgáltatási szerzadésre/yülkozmü-szolgaltattlei 
engedélyre tekintettel  nits  forzinból kapott kapott 
közszolgáltabisert járó ellentételezésben (tamogatas) atiagos 
dyes  összege: 

Ezúton nyilatkozom. hogy azonos közszolgáltatási feladatia 
(azaz a projekt által megvaidsftottplesztéssel technikailag  es 
számvItellleg elhatárolhatatlan eg  get  képez6 
területheziegységhez kapcstelódó özszolgáltatási feladat 
ellátására) mis enisból nyuitott  es  az lgányelt 
ktizszolgáltabisárt járbedkiffltelezés mértéke együtten nem 
haladja meg iveltdt a  15 Rai  evrának megfelelt5 
forIntosszeget. 

Enna%  restkomomdlogy  atones  feladat ellátására (azaz a 
PrOtakt MeaValeigett NW/tassel technikailag és 
szknvIteglieg ematimoinnuan egységet kepezó 
ferule 6  közszolObtasi feladat 
ellátástrgeneerr itsbereMszesükem az Európai Unió 
maködéskról szólószerzédes  107.  és  103.  clkkifinek az 
általános gazdasági érdekű szokifitatlat  bye.  villalkozasok 
Damara  theltott csekély össe

s
timobalásokfa  vale 

alkalmaaitstn$1 szóló.  2012. 234 310/20 bizottsági 
Meat  gaerInti közszolgälta ma* 
tttnogatilaan. 

Ezúton nelatlextern.  Soy  amennyle
sit
az

o
r

t
r
e
=ltatbsi 

feladeli  (arm  a pfeiektfital 
techreluMg  es  nantvitealeg etWolhatatlan 
képez6 alltarlilletheogysitganz  k 
tenzolgáltatisl feladat ellatintal mas nyúftott is 
az lgényett kózszolgáltatásárt  gird  ellentételezés  Snake 
egyúttesen meghaladja e feladat ellátásának  net»  ltdatségét. 
az esetlegesenlKeletkezett bigcompenzaciót visszafizetem. 

en 

C 

P-

2 2.-s_47-2 



h62. 

Akcióterület  
lia alo...5ovii......rt tatátható, szetrregictelnutatifrelePOn  
Jelosultagot Igazoló terillettlpus jellege I szegrepilt teret 

titizeglaeläcnnerummilecitiatiMitti lsttnial  - utcabatkai 

. valamint a hatályos telt:p iésre li Budapest invents  Onkormlnyzata által 2015-ben elfogadott TelepOlissztrkezeti Ten/40a az akciaterület funkeld szerint  An-1 - 
ta.tyn;..t k

aeiepülésszerkezeti terv,  Nevi  Epltesi Szabályzat  nagyvárosias. magas Intenzitkil. jellemzően zärtsoru. zártudvaros beepftésa bk.:dealer besorolása terület AX
teru

 
is  Sabi  MI tery)  vale,  összhang bemutatása, 
tll 

funkcionális térfelosztása városkép'. városszerkezeil szempontbólvédendó karaktera területként deenläge .az 
Yok 

• letet is 
környezetét. Ehhez a funk eg cionälis szempontú besoroleshoz szervesen Illeszkednek, a mlogalmazott kreenurneknek 
megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitic  id's  Program beavatkozásaihinkonnenyzall tulatdonban  live 

=esi projektek). Józsefváros Kenileti EpItesi Szabályzatti
e
taveeibtestület a 66/2007.1101.12.1szilmú rendelet formájában hagyta jóvá.  A  kerületi  Wed  szabályzat a keridetre ellidalilt 

letek  komplex  közösségi megújítása; bérházak  Fs  lakások korszerűsítése, müködep költsegcsákkentése: zöldudvarok közösségi bevonessal történő klalakftási programja: speclas 

konceptionMis eNtit.

.i.

p14s megalkotásakor ervén 6k  a kerül.!  15  eves hosszú  libel  fejlesztési koncepciójában  es  a  TM  városrehabletéde prognimokban loglaltakat.  AZ 
atilt  időszakban abb. en végrehajtott

atdi
sebb  Iota; v  Roztatitsok nem érintették az akciaerdnitte. Al  Cray  negyed valamennyi tömbje az  -114111-1-  bielerollSú levelet  AZ  jlear 

ZietSorú beetés4). jelez.  A pitying tweeze«  beavatkozása l  51014,1mM helyszlnek mindegyike 100%-os ontermányzad tulajdonban van. 

Meg valósítási helyszínek 
i4sys49 
Budapest 

kletyltdszérn 

1 1012 

Bee 

I KOMp-Magyarent69 
Megye  
I Budapest  

Klstéts49  

!Budapest  

Mgt  

Budapest  

Közterület  

Banns etc* 

elázsalm: 

metyrajzi szám: 

Ez a projekt elsődleges megvalósítási hehezine? 

A  projekt az európai közösségi Jelentbségü természetvédelmi  
rendeltettel ttrületekkel érintett 16Idreszletek 1 ról szóló Nam 
14/2010. (V.11.1 IOW  rendelet alapján  Nature 2000  alá 
tartozó vagy azok közvetlen kornyezetében levő terVeten 
valósul mtg.  A  lelügyeeség  Seal  ek5Irt csdkkent6 
intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő 
csatolta. 

• 

Az  di/Nisi. vIzjogi. letesitési  es  egyéb engedélyezési eljárás 
során  a  Natura  2000  érintettséget És annak hatásait 
megvizsgálták,  a  beruházás  a a Nature 2000  Jelölő  f Sauk Is 
élőhelyeinek állapotát nem veszelyezteb.  es  az errelszöld 
nyilatkozatot  a  támogatást igénylő csatoRa. 

 

Nem 

 

A  projekt fej1e52iend6 Artie/In mükbcilk. fejleszt? 

 

Nerli 

A  projekt  swim  beépített biológiailag eke/ felületek nagysága 
(m21 

 

O 

Barnarnezós beruházás Ital érintett terület nagysága Int2) 

 

O 

Zöldmezös beruház"  Plat  étintett terület  rowan; (m2) 
10 

detartternwatilb er. lige=tpon Rendelet  22  

3 



Nan 

Házszám: 

HelyrajzI szám: 

Ez a projekt .1560149es megvalOsitisi helyszíne? 

A  projekt az európai közösségi jelenteseige természetvédelmi 
rendeltetésil tereetekkel érintett földrészletekről szóló 
14/2010.  ry.11.) KyVM rendelet alapján  Nature 2000  alá 
tartozó vagy azok kezvetien környezetében lévő tertikten 
valósul meg.  A  1e10gye16seg  NUJ  előirt csökkentő 
Intézkedésekről szN6 határozatot a támogatást igénylő 
csatolta. 

63-67. 

Nem I.  

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága  (ml) 

Zbicirnezős beruházás által érintett terület nagysága  (m2) 

AlogiStergeot 

I 0 1 

mutate  alapján  
szegregációval veszélyeztetett terület __tog moon mined: Minkel  utca - 

-KaTiCIOny  Moor  utca - Kohnidgerns 
(krfzistömb) 

Megvalósítási helyszfnek 
Helység 

Budapest 

kánylt6szárm 

I 10E42 
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IKözép-Magyarország 

Megye 
Budapest 

Kistérség 

fle.lapest 

»FM 

Budapest 

Kb:ten/let 

( 
Baross utca 

Az épitést vizjogi, léteetési  Ns  egyéb engedélyezési eljárás 
során a  Nature 2000  érintettséget és annak hatásait 
megvizectätták, a beruházás a a  Nature 2000  jeloid, lajmnak  es 
élőhelyelnek állapotát nem veszélyezteti is az erről szóló 
nyilatkozatot a támogatást Igénylő csatolta. 

A  projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? 
[Bern 

A  projekt során  beelike«  biológiailag aktiv  felületek nagysága --

 

(m2) 0 

WC*: SIS MI:=12 11.1  tin g  Ren0,11"-- 20 -77—

 

teleisulesszeikezetben  
valamint a hateos telepulémendletés1 Budapest  Főváros Önkormányzata  Anal  2015.ben elfogadott Településszerkezeti Tervében az akcleiterület funkció  sack*  vLit-1 - 

glapOlósszerkezeti terv, HelyI tpks Szabályzat nagyvároslas, maim intenzitású. jellemzően  *moo.  zártudvaros beepitésE taköterblet-  besorolású terulet.  A  TSZT 
ii UM W'S Ersszhang bemutatása. . -	 funkcionális térfelosztása városkepl. városszerkezeti szempontból védendő karaktenl terinetkent definitha az akckkerglinet is 

környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen Illeszkednek, a megfogalmazott krkhlumoknak 
megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szoclálls Városrehabllitécies Program beavatkozásallánkormányzati tulajdonban  lewd  . 

- MAR 1r:9Se:A klsobb  bails  villoztatEsok rum érintették az akcIóterületel  A 260.  tömb  -114/111-5-  besorolású terület Az ..1.1Ahlr zártsor') 

:144,24
nbert   ea=ni..„eatakosabtizriny esa  ftegVa kerülttekSaéves hosizu  Chun  fejlesztési koncepciójában des":1Zitt6 vIndsrei,earbilltices prsoguraamolZban "I. Az - 
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Ilikótetöbbit  Slit tilnAllfrAl beavatkozásal  Mal «nett  helyszlnek mindegyike 100%-os Önkormányzati tulajdonban van. 
, . 



63-67 

Igen 

Az  építési, vfzjogl, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás 
során  a  Natura  2000  érintettséget és annak hatásait 
megvizsgálták,  a  beruházás  a a  Natura  2000  jelölő fajainak 
élóhelyeinek állapotát nem veszélyezteti,  es  az  era  szóló 
nyilatkozatot  a  támogatást igénylo csatolta. 

A  projekt fejlesztend6 járásban működik, fejleszt? 

Nem 

Nem 

A  projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága 
1m2) 

Barnamezös beruházás által érintett terület nagysága  (m2) 

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága  (m2) 

0 

0 

Akcióterület 
-alcciótertile található,s'egregácfósmtitató'alapjii  " 

jogosultságot igazoló területtípus jellege 1  Nincs kiválasztva Az Akcióterületbe az alábbi tömbók tartoznak 
(a teljes terület határai: Dankó utca - Magdolna 

Az akcióterület utcahatárai utca - Dobozi utca - Baross utca' Kálvária  ter  - Diószegi  Samuel  utca - DugoniCs utca - Illés utca - Kálvária  ter): 260.  Magdolna 

negyed: Dank6 utca - Magdolna utca -Karácsony Sándor utca - Kálvária tér (krízistömb)  261.  Magdolna negyed: Karácsony Sándor utca -Magdolna utca - Lujza utca - Kálvária  ter  (krízistömb) 

262.  Magdolna negyed: Lujza utca - Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca (krfzistömb)  141.  Orczy negyed:  HIS  utca - Kálvária  ter  - Kálvária utca -  Cris  utca (veszélyeztetett)  142.  Orczy 

negyed: Kálvária utca - Kálvária  ter  - Diószegi utca - Kőris utca (krfzistömb)  144/A  Orczy negyed: Illés utca - Köris utca - Kálvária utca - Illés köz (krízistömb)  144/8  Orczy negyed: Illés utca -  

IS  köz - Kálvária utca - Dugonics utca (nem veszélyeztetett)  145.  Orczy negyed: Kálvária utca - K6ris utca - Diószegi utca - Dugonics utca (krfzistörnb) 

A-projekt inewalósulästelyszíninektelepulesszerkez 
elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest  Föváros önkormányzata által 2015-ben elfogadott Településszerkezeti Tervében az akcióterület funkcIó szerint  „In-1  - 

eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi építési Szabályzat nagyvárosias, magas Intenzitású. jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület" besorolású terület.  A  TSZT 

és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, funkcionális térfelosztása városképi,  városszerkezeti szempontból védendő karakterű területként definiálja az  akcióterületet 
tulajdonviszonyok környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek, a megfogalmazott kritériumoknak 

megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program beavatkozásai (önkormányzati tulajdonban lévő 

lakóépületek  komplex  közösségi megújítása; bérházak és lakósok korszerűsítése, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő klalakftási programja: speciális 

lakhatási projektek)Józsetváros Kerületi 6pítési Szabályzatát a Kepviseló-testület a  66/2007.(X11.12.)  számú rendelet formájában hagyta jóvá.  A  kerületi építési szabályzata kerületre elkészült 

koncepcionális előzrnenyekre épül és megalkotásakor érvényesítették a kerület  15  éves hosszú távú fejlesztési koncepciójában és a futó városrehabilitácios programokban foglaltakat. Az 

eltelt időszakban a )0-KESZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet. Az akcióterület tömbjei a következő övezeti besorolás alá esnek: Magdolna negyed 

tömbjei esetében a  260, tomb es 262,  tombök az  „L1-viii-5.  a  261.  tömb az „LIU/111-1", az Orczy negyed valamennyi tömbje az „u-vm-r besorolású terület. Az  „L1-VW"  zártsorú beépitéső, 

nagyvárosias lakóterületet jelez.  A  pályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van. 

Megvalósítási helyszínek 
Helység 

Nem 

Budapest 

Irányítószám 

1082 

Régio 

közép-Magyarország 

Megye 

Budapest 

Kistérség 

Budapest 

járás 

Budapest 

Közterület: 

Baross utca 

Házszám: 

Helyrajzi szám: 

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? 

A  projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 
14/2010. (V.11.)  KvVM rendelet alapján  Nature 2000  alá 
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen 
valósul meg.  A  felügyekiség által előírt csökkentő 
intézkedésekről szoló határozatot a támogatást igényló 
csatolta. 

TSzegregációs-mutató-értékrajogosultságot-igazoh5 
területti  us  tekintetében a  314/2012.  (Xl.  8.1  Korm. Rendelet 

`afeidu */ 

281 73 
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Megvalósítási helyszínek 
Helység 

[Budapest 

Iranyltószam 

101 

Itiössegyar-sng 
Megye 

13stersilg 

IBudapest 

lark 

II—

 

Közterület 

   

I Baron  utca 

Házszám: 

Helyrajzi szám: 

Ez a projekt elsődleges megvalósittäsi helyszlne? 

   

6347. 

   

   

   

   

     

A  projekt  at  eur6pal Hub:send jelentéségő természetvédelmi 
rendeltetásil területekkel érintett foldrészletekról szóló tern 
14/2010. (V.11.)  KvVM rendelet alapján  Natura  2060 at 
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő terUkten 
valósul msg.  A  felügyelőség  fuel  ennt csökkentő 
intézkedisekrőlu616 határozatot a támogatást Igénylő 
[knolls. 

Az  egad*. *Met  létesittisl ás egyéb engedélyezési eljárás 
saran  a  Nature 2000  Wintetulget ás annak hatásalt Nem 
megvIzsgálták, a beruházás a a  Natura  2000MI616 fajainak ás 
flÖhelyelnek liapetlt nem veszélyeztetl. ás az erről szóló 
nyilatkozatot a Ilmegatast Igénylő csatolta. 

A  projekt fejlesztendő járásban rnüktichk, fejleszt? rNem 
A  projekt során beépltett biológiailag  aktiv  felületek nagysága 
(M2) 

Bamamezös beruházás által érintett terület nagysága  (m2) 

Zóidmez6s beruházás által érintett terület nagysága  (m2) 

AkcIáitenllet 
" -tatátható. sz  vim, Tr &Wapiti  

jogosultságot Igazoló területtfpus  jailer Lcznreeficeval veszélyeztetett terület J14_241roty  mend: 
l

 Kelvatta_uticp OE_LOSIviela  ter 
- oime utca -105ds ult. erale00.1111)  

*p  ' trui,...?2 ukterkTsszerkezetben 
eon It heist  valamint a hattyos telep -Magendezési Budapest  Főváros Onkorrnányzata  altar  2015-ben elfogadott Településszerkezeti Tervében az funkce6  starlet 
eszközökkel (Településszerkezeti terv. Helyi (pitési Szabályzat nagyvárosias. magas Interultisti, jetierni6en zartsorg zártudvaros beépítéső laköten1let• eyelet. A 
is Szabályozási terv) való nisi/mg bemutatisa, funkcionflt térfelosztása városköpl. városszerkezetl szempontból  *Wend.?  karakteró teridelkint d•Anitlja az erterfiletet  es 
tulajdoneszonyok	 kömyezetét. Ehhez e funkclonalls szempontú besoroláshoz szervesen Illeszkednek, a megfogalmazott kritérlurnolumic 

megfelelnek • 14•900Ine.Orczy Negyed Szoctlis VárosrehablIkiclös Program beavatkozásal gmkonnanyzati tulajdenben  NW laködpületek  komplex  közösségi megújítása bérházak is lakások korszerdsltése,  matt'  költségcsökkentése; zbkludvarok közösségl bevonissal történ6 klalakitäsi program>, 
lakffltil

a

rtek). Józsefváros Kerületi Eprtési Szabályzatit a Képvlse16-testület I 60/20074X1112.1 számú rendelet foreegn hagyta  JO?* A  kerüled épités4 szabályzat a keteletd"setészOtt Vince ekSzményekre épül ás megalkotásakor Ervényentettók e  target IS  eves  bossed We  fejlesztési koncepc is a fu56 városrehablliticlós be
te

rgageltakat Az 
eltelt n  a 10-kESZ-en végrehajtott kisebb  Mute  viltortatesok  neat &Witt«  ag _akdaterilletet. Az Orczy negy valamennyi  Menge AM al -VIII-1" AS  a-viir Berbera  beepttesd. nagyvároslas tionennetet  Mkt A  pályázat  teivezett beratkozasel  Sal  *Matt  helyszlnek mindegyike 100%-os ankomillnyzeb tulakkonbin van.  
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Megvalósítási helyszínek 
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fizterOlet: 

13L .2r_o se utca  

Házszem: 

Helyrajzi  tram: 

Ez a projekt elsődleges inegyakókási helyszlne? 

A  projekt az európai key:risen' jelent6ségü termászetvédelrM 
rendeltetésű teruletekkel érintett folerészktekről szóló 
11/2010. (V.11.)  KyVM rendelet alapján  Nature 2000 ale 
lactose  vagy azok közvetlen kornyezetében lévő terűleten 
valor's(  meg.  A  fetugyeldség által előírt csökkentő 
intekedésekről szóló határozatot a támogatást Igénylő 

Az öpftesi. vIzjogi. létesltrhi  es  egyéb engedélyezési eljárás 
során a  Nature 2000  érintettséget  es  annak hatásaet 
megvizsgálták, a beruházás a a  Nature 2000  jele16 fajainak  es 
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti.  es  az errdl szóló 
nyilatkozatot a támogatást Igénylő csatolta. 

A  projekt fejlesztendő Járásban  működik, fejleszt' 

A  projekt során beépftett biológiailag akt felületek nagysága 
(m2) 

NUM 

0 

Barnarneas beruházás  anal  érintett  tenet  nagysága  (m21 
0 

Zöldmezős beruházás  Eital  ern:left terület nagysága  1m2) 
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tardi. vita  
tn.!, U., k  telepolesszerkezetben  

helve,  valamint a hatályos telepuiésrendezes1 Budapest  FtSváros Onkormányzata  41101  2015ein fogadott Teleffiffikezeti  Tarawa  az akCeterület  Neff  feltet  ja-i.  
Auk  bkkef (Telepulésszerkezeb terv. Helyi  Spites,  Szabályzat nagyvárosiat magas intenntásit rellerffn zartsoni, zártudvaros bt4pItesű lakeSterüke' besorolású tetillet.  A  TSET 
És Szabályozás'  ten) vale  összhang bemutatása, funkcionális térfelosztása városképi. városszerkezeti szempontból védend6 karakterű temietként denniálja az aktifitereletet is 
tulajdonviszonyok környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek, a megfogalmazott kritériumoknak 

megfelelnek a Magdoina-Orczy Negyed Szociális városrehabilitacios Program beavatkozásai (önkormányzati tulajdontan lévő

 

lakóépületek  komplex  közösségi megújítása: bérházak És lakások korszerfltestmulfdlisl  Icon entese; zöldudvarok közösségi bevonással töttén6 kialaklbie program»; speciális 
lakhatási projektek). Józsefváros Keniletr Eialtési Szabilyzat,

e
l

i
Kavisegreestület a  66/2007.1)01.1 .1  számú rendelet  forma  ahan  Moira  jóvá.  A  kerületi égkési szahaNzat a kerulet re ellaszült 

koncepcionalls előzményekre Épül és megalkotásakor éyen its fife' IS  eves  hoff  fors  lejleszted  toffee n  is a futó városrehabibUiciOfprOgramokban 1o0lakakit. Az 
eltelt időszakban a j0-KES2-en végrehajtott kisebb Mts ee v itoztatásolt nemérIntietbilt az akciferületel. Az  Off valarnermyl  tam*  az -LIA/111-1.* befrolasu terület  AZ .1.14111r 
zártsorsi beépitesil, nagyvárosias lakietenlietet jeiez.  A  flyttat ternatt beeyetkozhsal  Mal  ilidetett  helyeznek 100194$  onkorminfatl tulajdonban kart  

y eats  rmxtaticerteice ajogozultságut igerref  
; teridettlpus tekintetében a  314a012 (XI. 8.)  Kornt Rendelet  19 
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It  heke, valamint a hatál yos telepulésrendezés1 Budapest  Főváros Önkormányzata által 2015-ben elfogadott T TervébeA  at funkclöszarkitja-1 • 
eszközökkel (Telepeilnuerkezett terv. Helyi gpités1Szabályzat nagyvárosias, magas Intenzitású, jellemzően zártsorú.  *twin Bikóterület AlSZT 
es  Szabá oz
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i
erid  vale.  összhang bemutatása. funkcionálls ter/eh:daisa városképc városszerkezeti sze tankten)  ten M  den az alcclestarOlstat  116 

kömyezetét. Ehhez a funkcionalis szempontú besorolishoz szervesen Illasztednek, a megfogaMtazott 
megfelelnek a Magdoina-Orczy Negyed 5zoclágs Városrehabilitációs Program beavatkozasal lánkorrignyzatl tulajdonban kin 

k  kompkx közösségi megújttäsa; bérházak is lakások korezerúsItése. működési költségcsökkentése. zokfudvarok közösségEbevonlssal történő kialakkäsi programja, speciális 
projektek). Józsefváros  Kennet]  Epftési Szabályzatát • Képvisek.testulet a 66/2007AX/1.123 számú rendelet formájában hagyta jóvá.  A  kerided  folks'  szabályzat a kertilet re elkészült 

Ils elózményekre épül is megalkotásakor érvényeatették a kerulet  15  eves hosszú din fejlesztési koncepciójában is a fut6 verosrehabilitácios programokban at.  Az 
elteR n  a jr.PKESZkn vegrehaltott kisebb változtatások nem érintették az akektimillatet. Az  nosy  negyed valamennyi tömbje  at besorolású terOlok i lla2z4111-11111-

 

Union beinR450. nagyvárosias takéteruktetjelez.  A  pályázat tervezett beavatkozásai  fatal  érintett helyszfnek mindegyike 10065es önkormányzati tulajdonban van. 

A: drifted. vlzjogl, Idtesluisl  is  egyéb engedélyezési eljárás 
során  a Nature 2000  Enntettségot  is  annak  henna I  Nein 
megvizsgálták,  a  beruházás  a a Nature 2000  jelölő fajalnak  is 
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti.  is  az erről szőlő 
nyilatkozatot  a  támogatást igényló csatolta. 

A  projekt fejlesztend6järisban mokedik. fejleszt? 

A  projekt során beépített biológiailag  aktiv  felületek nagysága  r 
(m2) 0 

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága  (m2) 

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága  (m2) 

Atclöterblet 

fereettörs Muted  értéke  e rogoistritségot nevoid  
te ett pus  tekintetében  a 31472012. Konn.  Rendelet  15 
artier I% 

[Nem 

C; 

Lo 

Megvalósítási helyszínek 
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[Baron  utca 

Házszám: 
[63.67.  

Helyrajzi szám: 
L 

Ez a projekt eisódleges megvalnaási helyszíne? 

A  projekt az európai közösségi jelentásno tennészetvddebni  f 
rendeltenk0 területekkel  Monett  frildniszletekról szőlő Nem 
14/2010. (V.11.)  KvVM rendelet alapján  Nature 2000  alá 
tartozó vagy azok közvetlen környezetébenläy6 területen 
valósul meg.  A  felügyekség  Mal  el6Irt csökkent6 
Intézkedésekről szőlő határozatot a támogatást Igeny1.5 
csatolta. 

19 
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Megvalósítási helyszínek 
Helység  

Elucent  

1082  

10:Mhp-Magyarorszae 

Me9Y•  
Ifflapest  

Kisterség  

I  Nee.*  

Hlaszám: 

Helyrajzi szám: 

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? 

6347. 

A  projekt az európai közösségi jelentdségb termiszelviklatml 
rendeltetésű tervietekkel érintett fokirészletekról szóló 
14/2010. (V.11.)  IOAIM rendelet alapján  Natura  20041  alá 
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévt5 ten)leten 
valósul meg  A  felügyelőség által eitirt csokkent6 
intézkedésekről szóló határozatot  a  támogatást igénylő 
csatolta. 

Mn 

 

Az  folks!.  vizjogi. létesítési És egyéb engedélyezési eljárás j 
swan  a  Nature 2000  enntettséget  es  annak hatásait Nem 
megvizsgálták, a beruházás a a  Nature 2000  jeI616 fajalnak  es 
élöhelyeinek állapotát nem veszélyezteti. is az entlszák 
nyilatkozatot a támogatást Igénylő csatolta 

A  projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? 

A  projekt során beépftett biológiailag  aktiv  felületek nagysága 
Im2) . 

Barnamezős beruházás által enntett ten:Mt nagysága  1m2) 
10 

Zöldmezds beruházás által érintett terület nagysága  (mil 

Akchkerület 
Atakcióterirleten  Carlene,  stegregticirrs mutató esepzim  
jogosultságot Igazoló ter)lettípus jellege 1  szegragicilatal veszélyStetrett  tenet  

- let= IA =1; 6  5KöiZinäent6i1;a 1 
• Az akcióterület utcahatárai (krIztst6.66)  
-A-proyekt megvat3sultr tr,l,...52o.k telepuksu r 
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elfoglalt helye. valamint a hatályos településrendezési Budapest Hydros  Onkormányzata !Hal 2015-ben elfogadott Települétszerkezeti Tervében az akcióterület funkció szerint .Uh1 - 
eszközökkei relepulteszerkezen terv. Helyi Építési Szabályzat nagyvér0818S,  mazes  intenzitású. jellemzően zartsoni. zártudvaros beép'tesú lakóterület' besorolású terület.  A  TSZ'T 
És Szabályozási terv) való összhang bemutatása. funk/1.)Mb terleksztása városképi. városszerkezeti szempontból vidend6 karakter) területkent definiálja az akckterületet és 
tulajdonviszonyok	 környezett. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek. a megfogalmazott kritériumoknak 

megfelelnek a Magdoha-Orczy Negyed Szocialls Vérosrehabiliticirk Program beavatkozásai lönkormányzati tulajdonban Idea 
lakikpuletek  komplex  kozossegi megújítása: bérházak  es  lakások korszerüsitése, miikódisl költségcsokkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő klalakRäsi programja.  specially 
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Képviselő-testUlet a  66/2001.001.12.1  számú rendelet formájában hagyta jóvá.  A  kerületi  epees'  szabályzata keruletre elkés 
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koncepcnális elizményekre épül is megalkotásakor tették a kerület  15  eves hosszU távú fejlesztési koncepciójában is a futó varosrenabilitáciös programokban foleattaket Az 
eltelt időszakban a 10-KES2-en vegrehaftott kisebb  Iola oztatások nem érintették az akcióteruletet.  A 261. tomb .L1-V111-1-besorolású terület. Az .1.1-Vill" zártsoní beépitéml. 
nagyvárosias lakóterületet jelez.  A  pályázat tervezett  beratkozásal  által érintett hehrszlnek mindegyike  10051-os  Önkormányzati tulajdonban van. 
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Magdolna  moved:  ladza utca -  Maiden' 
- Dobozt utca -  tierces  utca (loriztotann» 

valamInt • Nos telepuM Budapest  Főváros Onkonindnyzata által 2015-ben elfogadott Települg Timken  ez akclOterület funkció  Ewalt  .1.ehl - 
elePülesszerkezeti terv. HelgV dtilslitligrebilynt nagyvárosias. magas Intenzltású, jellemzően zirtsorn zártudvaros be6 " besoroigő terület  A  TSZT 

terv) valditssznang bemutatása. funkclonálls térfelosztása városképl, városszerkezell szempontból védergő kairakleitte trületként deing az akcIdterületot is 
környezetét. Ehhez a funkclonills szempontti besoroláshoz szervesen Illeszkednek. a megfogalmazott  la nak 
megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed  Smile  Városrehabilltalbs Program beavatkozgai (örtkorrignyzati tulajdonba'  MO 
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6347. 

Melyrag szám: 

Ez a projekt elsődleges mew/gaga  Mingle? 

A  projekt az európai közösségi ielient6ggi természetvédelfin 
rendeltetésű tertiletekkei hintett Midrészletekrő l  sag 
14/2010. (V.111  KiNAL rendelet alapján  Natura  2000 Mil 
tartozó vagy azok közvetten környezetében  Ikea  tengten 
valósul meg.  A  felügyelőség  final dirt  csökkent6 
Intézkedésekről szóló határozatot a támogatást kgénylb 
csatolta. 
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Nem 

 

   

   

   

Az  épitésl. vIzjogi. létesítés1 ás egyéb engedélyezésleljárás 
során  a  Natura  2000  érintettséget  es  annak hatásalt Nem 
megvIzsgakik,  a  beruházás  a a Nature 2000 »lib  fajalnak  Es 
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti. és az erről szóló 
nyilatkozatot  a  támogatást Igénylő csatolta. 

A  projekt fejlesztendő járgban múködik. fejleszt? 

  

Nem 

   

A  projekt során beépkett biológiailag  aktiv  felületek nagysága 
(m2) 

   

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága  (m2) 

Zöldmezős beruházás  trial  érintett terület nagysága  (m2) 

AkdatertIlet 

   

   

rele lligeteldnardeMareir entlelee  
sloPlere 

kJ\ 
334-73 



Konzorciumi tag alapadatai 
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Konzorciumi tag alapadatai 
Kanto«lurnl tag alapadatai 
KOMoreluml tag  belies  neve: 

IKamm)  EM.Mbet Baptista Szakkozapiskola. Szakgimnázium. Gimnazi  urn,  Analino 

Konzorcium' tag rávichtect neve (amennyiben releváns) 

Kovessi Erzsébet Kozepiskola 

Gazdálkodási forrnakód. 
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I/5313/33-9499-573-01 

Adószám  (8.1.2  karakter): 

Statisztacal imam: 

iTEAOR 2008 

TeaskönYel Mileintartisl  seam monos(t6 (költség vetési 
saenmknek): 

allneekkal kit 

alanPrOM fannetZtt illieenháZtartáson  keyül 

Hatilyos TO.OR begeralie 

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési 
szerveknek): 

Minősítési  köd: 

!Nonprofit szervezet dliarnháztartáson klyEel 

gesenAme Köztesegalért Nonprofit Urekdolen Mated° Renardmtinaseg 

Nonzercluml  tag  revirMet  neve (amennyiben  relents): 

ketadvifos Közösségeiért  Nonprofit  Zn 

Gazdálkodásifommkaid: 

['Lanes  kiválasztva  

Fdenikenység  Tien  alma  1•0))  

tints Wilmette, 

Fdtevékenység TEAOR  száma  (08): 

I 94.99  - M.n.t.egyeb kozosségi.t.tradaIng tevékenység 
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tat=  wiesspoittgracods fOrrhöködja alapján 

IL Tent, areffnöl  lore  Withat6 szannizetelt  
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Projekt előkészítettség 
Igényfelmérésmiackutatás 

Az előkészítés  as  egyetemes tervezésnek megfelelően történt 
(megfelelő hozzáféres biztosítása mindenki számára) 

Integrált városfejlesztési stratégia 

Környezeti hatásvizsgálat 

Kerékpárforgalmi hálózati Terv 

Tervezési dokumentumok. engedélyezési terv 

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv 

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése 

A  hatóságok  es  a lakosság tájékoztatása 

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok 

Épületenergetikai tanúsítvány 

Energetikai auditjelentés 

Folyamatban van 

Folyamatban van 

Kész 

Nem releván 

LNem releváns 

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra 

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra 

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra 

Folyamatban van 

Kész 

Nem releváns 

Nem releváns 

Milemléképület esetén szakhatósági határozat a 
műemléképület védett értékeiről I Nem releváns 

Egyéb dokumentumok 

 

Nem releváns 

Projekt előkészítettség 

 

2005  és  2015  között az akcióterületet félig lefedő Magdolna negyed területén megvalósult egy három ütemből álló integrált szociális 
városrehabilltációs program, amely  komplex  közösségi-szociális  es  infrastrukturális beavatkozásokkal járult hozzá a városrész 
felzárkóztatásához.  A  kozterületek  As  épületek megújítása mellett a program révén számos új funkció ellátására alkalmas közösségi 
intézmény jött létre, mint például a Kesztyúgyár Közösségi Ház, a FiDo Ifjúsági Központ, a Köz(össégi) Hely és Mosoda vagy az Uj 
Teleki téri  PIK.  Az intézmények mellett a program hatására jöttek létre helyi civilszervezetek, melyek részt vesznek jelen program 
kidolgozásában  As  megvalósításában is.2015 évben készült el Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája (F1'S). mely a 
kerület fejlesztési céljait, lehetőségeit negyedenként mutatja be. Az  ITS  az akcióterület vonatkozásában a Magdolna és az Orczy 
negyed jövőbeli fejlesztési programját a Magdolna Negyed Programok eredményeire és tapasztalataira építi. Az  ITS  megvizsgálta és 
feldolgozta a teljes kerület infrastrukturális helyzetét.  A  program kidolgozása során, az  [TS  adatait aktualizálva  es  leszűkítve került 
kidolgozásra az akcióterület közlekedési, közterület és közmú helyzetét feltáró tanulmány.  A  pályázat szoft tevékenységeinek 
közvetlen előkészítése keretében  2015  tavaszán  4000  fős kérdöfves kutatás készült.  A  felmérés a Magdolna  es  az Orczy negyedre 
terjedt ki, érintve a jelen program  7  tömbből álló akcióterületét is. Az adatfelvétel három részből tevődött össze: az általános szakasz 
(„főkérdliiv") minden válaszadóra vonatkozott, majd a szűnőkérdések alapján egy oktatás-foglalkoztatási. valamint egy 
közbiztonsággal kapcsolatos, áldozattá válási alminta jött létre.  A  kutatás reprezentatív volt, célcsoportját elsősorban a területen élő 
hátrányos társadalmi csoportok, illetve az  also  középosztály jelentette.  A  válaszadók kiválasztása véletlenszerűen történt. a kérdezők 
minden harmadik lakásban a lakásban elő  18  eves vagy annál idősebb lakók közül azt kérték fel válaszadásra, akiknek a 
születésnapja a legközelebb esett a felkeresés dátumához. Az oktatás-foglalkoztatási almintába azok kerülhettek bele, akiknek vagy 
van  18  év alatti gyermekük, vagy ök maguk  35  év alattiak, vagy érettséginél alacsonyabb végzettséggel rendetkeznek.  A 
közbiztonsággal kapcsolatos kérdésblokk azokra vonatkozott, akik a kérdezést megelőző  12  hónapban sértetté váltak.  A  kutatás 
egyik célja az volt, hogy feltárja e problémák fejlesztési, megoldási lehetéségeit és irányait.  A  kutatás eredményeként elkészült a két 
negyedre vonatkozó foglalkoztatási stratégia és ahhoz kapcsolódó cselekvési terv. mely huszonhat, az elkövetkezendő  1-2  évben 
megvalósítandó projektre tesz javaslatot. Továbbá az áldozattá válás témaköréből egy, a közbiztonsági helyzetet elemző tanulmány 
készítése jelenleg is zajlik.  2016  tavaszán a pályázati felhívás megjelenését követően elindult a pályázat elokészítés keretében a helyi 
lakossággal, szervezetekkel, vállalkozásokkal való kapcsolatfelvétel, egyeztetési folyamat a pályázat lehetséges szakmai 
programjának kialakítása érdekében.  A  felhívással összhangban, Illetve a korábbi kerdötves kutatás eredményeként Is azonosított 
problémák alapján az alábbi három tématerület köré összpontosulva kezdödött meg a vélemények, javaslatok összegyűjtése, igények 
felmérése: gazdasági-foglalkoztatási, lakhatási és közterület-közbiztonság. Először az önkormányzat  es  az önkormányzati társaságok 
(JGK Zrt.,1101 Zrt., JSZSZGYK), továbbá a Polgármesteri Hivatal. hatóságok  (PH-Közterület-felügyeleti Ugyosztály, BRFK kerületi 
kapitánysága.  Magyar  Vöröskereszt) és kormányhivatal (BFKH kerületi hivatala, KLIK) illetékes munkatársaibál  MI6  szakmai 
Csoportokon belül folyt az elökészíto munka. Ezt követően civil szervezetek, alapítványok, egyházak, vállalkozások és egyéb 
szervezetek képviseloinek bevonásával a három szakcsoport tematikájához hasonlóan, egy-egy találkozóra került sor (junius  29., 
június  30.  és július  12.)..  Jelen volt többek között a Moravcsik Alapítvány, Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola Szakiskola és 
Gimnázium, ELJ EGYESULET, ZIM  KR., Get Work Trend  Kft., BKIK,  Magyar  üzletasszonyok Egyesülete. FECSKE Egyesület, JOMA 
Egyesület,  NIKE,  BME, Józan Babák Egyesület.  A  szakcsoportos megbeszéléseket követően.  de  a nyilvános lakossági rendezvényt 
megelőzően júkus 13-án sor került egy találkozóra, melyre az akcióterületen belüli egyes bérházakban lakók kaptak meghívást. 
Elsősorban azokat keresték fel, akik  mär  korábban mutattak együttműködési hajlandóságot vagy társadalmi akciók keretében 
kerültek kapcsolatba az önkormányzattal. Elmondták többek között, hogy a házak nagy része rossz műszaki állapotú, felújítást 
igényelne, továbbá változtatni kellene a lakáskiadási viszonyokon, mellyel talán a lakóközösséget érintő együttélés is könnyebben 
menne. javulnának a közbiztonsági viszonyok,  ha  térfigyeló kamerákat más helyre is telepftenenek, illetve a rendőrök és közterület-
felügyelők hatékonyabban lépnének fel.  A  csoportos találkozók előkészítői voltak a július 15-én megtartott nyilvános lakossági 
rendezvénynek, melynek az akcióterület „központja", a Kálvária tér adott helyet. Az esemény célja az volt, hogy az itt élők 
közvetlenül  es  kötetlenül elmondhassák igényeiket, véleményeiket arról, hogy „Milyen legyen az Orczy negyed?".  A  három 
tématerületet három külön sátor jelenftette meg,  toy  mindenki könnyedén el tudta választani  As  eldönteni, hogy mikor melyikhez 
szeretne hozzászólni.  A  gazdasági-foglalkoztatási sátort felkeresők többsége igényelné a hasznosItható, biztos munkalehetoséget 
kínáló (szak)képzések, tanfolyamok indítását, valamint ehhez kapcsolódóan olyan, állandó jellegű helyek, például egy iroda 
kialakítását. amely egyszerre a munkáltatóknak és a munkavállalóknak is lehetőséget nyújt a személyes találkozásra, egyéni 
kompetenciák felméresére  es  a munkaközvetítésre. Lényeges kérdésként merült fel a megváltozott munkaképességűek  As  a 
kisgyermekes szülők munkába állásának elősegítése, (reantegrálása a munkaerópiacra  es  ezzel együtt a munkáltatók érzékenyítése 
Irányukba, akár támogatás formájában motiválni őket a foglalkoztatásukra.  A  lakhatási témával foglalkozó sátor volt talán a 
legnépszerűbb a három közül, amelynek oka feltehetően az, amit szinte mindenki elmondott, hogy az önkormányzati bérlakások 
renálovül rossz állapotúak műszaki szempontból  es  abban reménykednek, hogy esetleg lesz lehetőség az elköltözésre, cserelakásra 
vagy a lakások, bérházak felújítására. Altalános problémaként fogalmazódtak meg az együttélési nehézségek, melyek leginkább az 
antiszociális viselkedések  As  a szenvedélybeteg (drog, alkohol) lakók kapcsán fordulnak elő. Szorgalmaznák a lakásbérleti rendszer 
átalakítását, véleményük szerint az önkormányzatnak a  fatal  családok lakáshoz jutását kellene támogatnia (pl. kedvezményes 
lakásvásárlás, lakáspályázatok)  es  azokat a lakókat, akik nem halmoznak fel tartozásokat  es  megbecsülik a környezetüket.  A 
közterület-közbiztonság tekintetében a megszólalók egységesen, egymástól függetlenül is igen negatív képet festettek  lea 
környéken uralkodó állapotokról: a prostitúció, a kábítószeresek és a hajléktalanok a fobb gócpontok, melyekhez a „járulékos" 
problémák társulnak. Gyakoriak a kocsilopások, betörések, randalírozások, az utcák tele vannak szeméttel, kutyapiszokkal.  A  lakók 
nincsenek maradéktalanul megelégedve a rendőrök, közterület-felügyelők, parkőrök munkájával, amikor ténylegesen, komolyan fel 
kellene lépniük, akkor nem teszik. Súrúbben, több emberrel, gyalogosan, akár kutyákkal lehetne járórözni, annak talán nagyobb az 
elrettentő ereje. Ugyanigy, voltak kritikusak a térfigyelők kamerák elhelyezkedését illetően, más helyre kellene telepíteni, hogy 
hatékonyan müködvin a rendszer és a házak bels6 udvara felé is szükséges kiépíteni. Több házban nincs kaputelefon, ezért a 
biztonságérzetük növelése érdekében örülnének,  ha  ez megváltozna. Szükséges lenne a városrész  ores  telkeinek a hasznositása, 
mivel elhanyagoltak, nincsenek karbantartva, ezért sokan szemétlerakóként használják és a szenvedélybetegek, illetve hajléktalanok 
potenciális búvóhelyévé váltak. jó ötlet például közösségi kerteket kialakítani, melyek egyben közösségformáló lehetőségek Is. 
Osszességében eredményesnek tekinthető a kitelepülés, hiszen hozzávetőlegesen  30-40  érdemi hozzászólás, észrevétel érkezett 
minden tema vonatkozásában. Gyakorlatilag az olyan jellegű javaslatok kivételével, melyek a pályázati felhivásban foglaltak szerint 
nem támogatható tevékenységek  es  ezáltal nem ilieszthetoek be egyik programelemhez sem, mind beépültek a tervezett 
programba.  
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A  projekt céljai - ahogy a HEP is lelija ,  May  megelőzzék az élet valamennyi terutetén a hátrányos megkuldnböztetat. . 
elösegitsék az egyestersadalna csoportoklagjainat esélyegyenlőségét. valamint a hátrányos helyzetűek munkaerő-pied 
hátrányainak csökkentése. foglalkoztatási esélyeik növelése végül a lakóhelyi szegregáció felszámolása. Az ekciateralet tienbjelban • 
munkanélküliség Igen magas, mely nagy arányban hozzájárul az ott dhsk rossz anyagi helyzetéhez.  A  probléma megoldására  *an  - 
foglalkoztatási programok kerültek tervezésre. melyek állisbórzékkel, álláskeresési tréningekkel, felzárkóztató képzésekkel. 
tanácsadással segítik a munkanélkülieket a sikeres álláskeresésben. Mindezek mellett a fogyatékkal élők Munka világába történő 
sikeres beilleszkedését seglt6 tevékenységek  5  megfogalmazásra kerültek.  A  megváltozott munkaképességűek sajátos 
foglalkoztatási neinzségelknek megoldása csak  special's  programokkal biztosítható. Mivel elhelyezkedésük a  nett  munkaerőpiacon 
csak megfeleb eiffeeszltés után lehetséges, ezért számukra olyan munkahely(ek)et szükséges létrehozni. mely alkalmazkodni képes 
foglalkoztatásuk speciális szükségbtelhez, ahol vfdett környezetben készülhetnek fel a  n munkaerő-piaci elhelyezkedéshez

 

szükséges  kompetenciák elsajátításához.  (3.1.1. B  is  3.1.2. A.  C) Ukhatás problémáját érintő programok  3  mélyszegén ben élő 
banal.  bérlakásainak üzemelén költségeinek csökkentése mellett azokra a kerületi lakosokra Is gondol, akik evesnetté  La n ásukat. E 
program  Celia  a hajWkralanni  vats  megebzese. vabmInt a már hajléktalanná vált emberek  komplex  rehabilitációja. reintegrácia. 
Megteremti a hajléktalan emberek társadalmi  CH  munkaerőpiaci Integrációjának esélyét, valamlnt megfelelő. fenntartható Is hosszú 

[elemeinek 
lakhatási megoldást nyújt a hajléktalanság problémájának megoldására.  (3.1.1.A) A  alyeatban szereplő programcsomag 

megalkotásakor végig szem előtt vet a kerület  Mal  elfogadott HEP-hez  vale  illeszkedés. 

Projekt részletes bemutatása 
Részletes szakmai tanatom 
adult  mutassa be a fejlesztés  bales  Saslow/I tartalmän 

A  projekt  eel.  a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészben koncenträltan megnyilvánuló tärsadalmi.flzIke-
gazdasági problémák  komplex  módon való kezelése, illetve az akcióterületen élők társadalmi integräckanak etegIthe. Az 
akcbtenikt határai: (Jankó utca - Magdolna utca - Dobozi utca -  Baron  utca - Kálvária tér - Diószegi )(tea - Ougonics utca - Ilia 
utca - Kálvária  ter  által határolt területre  ea that)*  Három nagy programelemen Hakhabsi  (LP).  foglalkoztatási  es  gazdasági  (PP), 
közbiztonsági fs köztenileti  (KP)/  belül az alábbi projektelemeket kívánjuk megvallosItani: Onkonnányzab lakóépületek  komplex 
közösségi megújítása (LEI): a tevékenység az itt élők legszűkebb lakókörnyezetének, lakóházainak feltáltását  lb  az épületek lakáSOk 
üzemet] költségeinek csökkentésit tűzi kl célul. ugyanis az önkormányzati lakapeetek jelentös része több évtizedes 
életveszélyes , tartószerkezeti fs más műszaki problémákkal terhelt.  A  tevékenység keretében legalább épület  (30-50  kakis) 
megújítása  yak  lehetővé. Műszakilag szükséges épületek bontása  (1)2):  a lakhatási körülmények szűkössége  es  egészségtelen 

a jelentősen befolyásolja

 

a közösség egészségi állapotát,  es  mivel a házak egy részének  alienate  nem teszi lehetáve a benne 
t illäri tzösség megtartását. muszaki vagyonkezelói szempontok szerint az épületek bontását tűzi ki célul.  A  több szempontú 
vizsgálatok után kiválasztott házak bontása  elan  megelőző közösségi munka keretében a lakók összeismertetésre kenlinek a 
befogadó házak közösségével.  A  tevékenység keretében  2  bérház bontására kerülhet ser. Bérházak  es  bérlakások üzemelési 
költségcsökkentése  (1)3): 2 f6  területe a bérházak üzemelési, valamint a bérlakások költségcsökkentese. melyek  OS  célja az entries-
hatekony megoldások bevezetése  es  a tervezhetövé  via  költségek.  A  tevékenység  300 leas  korszerüsítéset  aka  felvállalni. 
Közössegi zökludvar program  (La).  az épületek elhanyagolt. ahilhasznoskett udvarainak .zeild-  elveknek megfelelő átépítésit 
crane  meg, közösségi mentorok segRsaével. Az udvarok zöldítése és a helyi környezettudatosság elősegítése az Önkormányzat 
name  seetségnyűjtásával, civil szervezetek bevonásával  es  az épületekben  616  lakók bevonásával. azok önkéntes munkájával 
vase rag. A  projekt keretében legalább  10  udvar inegődltása tervezett Család és lakóház mentorMás (LP5): a program  cep,  hagy 
létrejöjjenek egymást  sear%  az Öngondoskodást  abet  heNezó kapcsolat] hálózatok a házakban, megerdadján a társadalmi 
közös felebsségválialás. valamint a halmozottan hátrányos helyzetben éld. szegény családok számára hosszútávon atositani a 
lakhatást  es  a lakhatási nendszert451  veld  kthullits megakadályozását  A  tevékenység  300  családdal teremt kapcsolatot. 
Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttrnűködtat elősegítő képzés]  es  érzékenyíték 
programok ILP61: a tevékenység célja,  hazy  a kerület társadalmának Igényeit kiszolgáló lakisportfólió minőségének 
megórzésejfejtztése. szolgáltatásainak javítása ugy történjen meg.  /logy  közben cakkenjen/optanallzálódjon a rarcläisl  Waage 
és az épületekilakások hosszú távú fennmaradása biztosítva legyen. Is a szolgáltatásban résztvevő szervezetek egymást  Sege& 
Integráltan működjenek együtt  F6  területei:  _Integra  Lakásgazdálkodási Egyuttmükkas-  Is Szemszédsägl Házfelugyel6 Program, 
amely folytatja Is kiterjeszti az  WPM  keretében megindított. biztonsági feladatokat Is ellátó hinelügyebirendszert a közblitenagl 
szempontbólluitikusnak vagy veszélyeztetettnek mindsüklakonnányzati tulajdoni) lakóépületekben. Speciális lakhatási pithektek 
(127):  a területen éld speciális igényekkel rendelkezők számára alakklit  eft  fel lakásokat önkormányzati bérházakban.  A 
teakenyske  16  területel: támogatott lakások kialakftása, és LELEK program számára kivezető lakások kialakítása.  A  végn:Shoz 
több  _tot(  tevékenység Is szorosan kapcsolódik.  A  tevékenyseg  5-5  lakás meguiftását vállaija fel. Munkaerőpiaci  (rake 
(FP1): az akcióterület használaton kívüli,  Ores  telken létrehozandó közösségi kert lehetőséget kínál a gazdasági programban 
yea  szakembereknek, hogy a helyiekkel a kapcsolatot egy infonnálisabb közegben vegyék fel. Az akcióterület népességének 
foglalkoztatottsági szintje lényegesen alacsonyabb a kerület többi részéhez képest, Igy a  foglalkoztatási Iroda álláskere 
programjai segRenek a helyi alacsony Iskolai végzettségű. gyakran tartós munkanélkull célcsoport álláskeresésében álláskereső 
klubbal álltarzével, mentorprogramokkal az álláskeresési esélyeket  navels)  személyiség  es  kompetenclafegeszt6 tréningekket  A 
létrehozandó foglalkoztatáslügynokseg  salt  a munkavállalók célzott elérésében.szemieletforrnasában.Illetve  seal.  hogy • 
munkavállalók szükség szerint mentorok támogatásával tudjanak bekerülni • foglalkoztatásba,  es  W
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növeljék annak esélyét. hogya 
munkavállalói  like vela  beilleszkeas kezdeti nehézségei slkeresen (megbirldeanak.  A  tevékeny az akcióterületen  es  környékén 
die  érintettek rnegkereséat  (1500 -2000  fől és  100  egyéni fejlesztési terv menedzselését tudja fehf ilalni. Képzések (FP2): • a 
osztályos  es  a középiskola' mentorálás azon diákokat célozza meg. akik tanulmányl és/vagy magatartási szempontból problémásakká 
váltak az Iskolában, nehézségeik miatt az Iskolából való  Ideas  fenyegeti őket. Illetve akár  mär  magántanulókká Is váltak.  A 10 
osztályos felzárkóztató mentoras alatt felnőttek szerezhetik meg az általános iskolai végzettséget  'Helve  az  010-s  képzésekliez 
szükséges  10 outer_ A tenth  munkaneküliség oka gyakran az aluképzettscig vagy a piacképes szakma hiánya. ezért előzetes 
igény-felmérés után olyan szakképzések indltására kerul sor, amely szakinäkra van piacképes kereslet.  A  tevékenység ez akckiterület 
Is környékén élő érintettek megkeresését  (1500 -2000  fől Is  100 16  képzés« klvánk végrehajtani. Helyi gazdaságfejlesztés (FP3): 
válialkozásfejlesztési tanácsadó szolgáltatás által segítséget kaphatnak azok. akik most szeretnének vállalkozást indítani vagy 
vállalkozóvá val, Is a  mär  működő vállalkozások Is tanácsokat, ötleteket, seen/sestet kaphatnak vállalkozásuk továbblejlesztésénn. 
A  vállalkozói Inkubátor tevékenység keretében az akcióterületen likv6. Üresen IN6 uziethelyisfgekbe költőzhetnek támogatott  mega 
olyan forprofa vagy társadalmi valkozások melyek vállalják helyi lakosok foglalkoztatását. '(tevékenység  10-20  vállalkozás 
képzését tudja felvállaini. Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességüek részére  (FPO):  a Kálvária tér  19.  sz. alatt műko45. 
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatd. könyvkötészettel foglalkozó védett munkahely bővítésével további  5 16 
foalkoztatása válik lehetségessé.  A  tevékenység keretében az akcióterületen lévő nagyszámú  Ores  Culethelyiagek egyikében bolt 
Fs  kávézó Indul kettős  edge  egyrészt a boltban dolgozók maguk is megváltozott munkaképességű személyek,  by  a bolt  ill  védett 
munkahelyeket hoz létre számukra. Másrészt a bolt árucikkel azok a terrnékek lesznek. melyeket a helyi szociálls 
foglekoztatókban/vidett munkahelyeken maguk a megváltozott munkakaessigilek állítottak  eta. A  tevékenység  5-10  megváltozott 
munkaképességgel rendelkező ember foglakoztatását tudja felvállalni. Gyermek Is Ifjúsági szabadias programok hálózata. 
hátrányos helyzetű sportoló flatalok tehetséggondozása. közösségi miniprojektek  (Kiln  hétköznapokon a kés' délutáni, esti  es  a 
hétvégi időszakokban rendszeres programokat nyújtson a gyerrnekeknek  Fs  fiataloknak a Magdolna  es  az Orczy negyedek különböző 
helyszlnen. Az Orczy negyedben található ankorrnányzat tulajdonú telken egy átmeneti jetleggel. annak közcélú hasznositásaig 
(beépítéséig) közösségi. szabadeds funkciókat ellátó terület kerül kialakkhra.  A  szabadidős programok hálózata a sportban 
tentage.,  hátrányos helyzetű gyermekek  es  fiatalok felfedezését Is  seek]. A  lakossági benyek és a részvétel hajlandóság alapján 
kisebb. közösségi tervezésen. részvételen alapuló miniprojektek valósulnak meg az akcióterukt közterületein. flgyekmbe véve a 
környezeti tervezés (CPTED) büntnegeldzéslszempontjalt. Családlátogató  Mobil  Team/Családi Konzultációs  Team  (KP2): a 
szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyass) frintett családok felkereste fs önkéntes 
együttműködésen alapuló szakmal segítése orvos. szociális munkás, adcliktológiai konzultáns  h  sorstárssegit6 szakemberekkel, mely 
lehetőséget nyújt alacsenerüszöte szolgáltatások nyújtására, a szoclálls és egészségügyi ellátórendszer végpontjaihoz történő 
eljutásra. annak Igénybevételére. prevencióra. valaant az ellátás tartós. családi szintfren zajló egyéni támogatására.  A 
családlátogató konzultációs team-ek intézményi helyszínen végzett, névtelenül is igénybe vehető (vagy a  likens  lakásán dolgozó) 
családi konzultációk végeznek, ebben az esetben a  feel  team jogász munkatárssa I Is kibővül.  A  projekt  cilia,  hogy az elsődleges 
kapcsolatfekétell követően önkéntesen is  ale  anonim módon is igénybe vehető támogató szolgáltatást nyason a 
szenvedélybetegeknek és családjaiknak. Problémaorientált közösségi rendeszet  (KM):  problémaorientált közÖsségi rendészet 
kialakítása az elsődleges cll. amely egység együttmükeidik a közterulet=ttlai

ti
olgänkSeggel. a szomszédsági 

házfelügyeókkel, a szociális szervezetekkel. a Szomszédok Egymásért wal és nem utols6 sorban az Ott élő 
emberekkel.  A  program ceja. hogy a közösségi rendór feladatra alkalmas, e Impfaltaan Is szakképzett és gyakorlattal rendelkező. • 
helyi viszonyokat ás az ott élőket ismerő,  kb. 10 Ms  állandó rendőri stáb  Male  kl Is dolgozzon a területen. ‚Munkahelyült' 
konténerben klalakított  mobil  rendőrőrs lehet, amit a  greed  keretében  at  akCffltzglet központjába. a Kálvária térre  lama&  M.  A 
lakossági kapcsolattartás erdsltése,  fermatas. Fs  rera. zeressége érdekében megakkena • havonta  operativ  Oahe  tartó 
_Magdolna-Orczy Biztonsági Egyeztető  Forum'.  Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4): háztámbszintó  aptly tales$5 
Szomszédok Egymásért Mozgalom alakítása az akcióterületen, amelynek szervezésében és működtetésében a &nails yam 

e 

kulcsszerepet.  A  libe figyelő., jetr6- és riasztórendszer tagjainak feladata figyelés a házakon belülre, Is az eke  k  tea 
Utcaszakaszokra. lakosság számára javasolt eljárásrendek kialakítása  rk  alkalmazása, a lakók bűnniegelözési célú InlorinMása. 
apzéseken való részvétel, együttműködés a rendészeti szervekkel, különösen a szomszedságyközössegi rend6rökkel. 
BunmegeMzés, a könyezettervezés segítségével (CPTED)  (KM):  a blibmegelat  b,  perspektivikus iránya a banmegebzés elveinek 
alkalmazása a városfejksztes. várostervezés  Fs  az építészet gyakorlatában  (Crime Prevention Through Environmental Design, 
CPTED). Ennek lényege, hogy egy kórnyék közterületeinek - az ott élő , dolgozó. az arta  jar/  emberek által Önkéntelenül is 
megvalósított - .spontán megfigyelése  es  ezáltal biztonsága jelentősen fokozható a tervezés eszközeivel.  A 2016  nyarän  
megrendezett lakossági találkozón a helyiek az akcióterület  Dray  negyedbe  es'.  valamint határoló utcáját és ezek találkozásait 
közbiztonsági szempontból kritikusnak  beta  bűncselekmények, szabálysértések elkövetése vagy az anUszociálls viselkedés rnlatt.  A 
programelem célja a nappali (éjszakai)  Het  élénkítésének megtervezett technikai ás a szabálysértések. bűncselekmények • 
elkövetéstre lehetőséget nyújtó fizikai helyszínek átalakítása. megszűntetfse, amelyek csökkentik az adott terület kriminalitását.  A 
projekt valamennyi környezett esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel. valamint az energiafelhasználásra. a projekt környezetének 
Ökológiai állapotára, a vizek állapotára, a lemavaltozásre hatása nincs  es  a program  amen  extrem  időjárási kbrütnyek nem 
veszélyeztetik. 

Helyi ruseyegyentégi program  (MEP)  fendelkenbre  Wise r 
Urn 

A  projekt helyi kalyegyeasögl programhoz  via  Illeakedése 
(cél kádja Is megnevezése) 



A  támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt 
vevő szervezet 

Szervezet neve 

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Műkődő Részvényti 

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési 
szerveknek) 

Egyháztól igazolásszám 

Hatályos TEAOR besorolás 

Főtevékenység TEÁOR  '03  száma 

  

  

  

TEAOR 2008 

 

  

Nincs kiválasztva 

Főtevékenység TE4OR  '08  száma 

i  41.10.  Épületépítési projekt szervezése 

Helység 

Budapest 

Irányítószám 

1082 

Régio 

Közép-Magyarország 

Megye 

Budapest 

Kistérség 

Budapest 

Art 

I Budapest 

Közterület 

I13_aross utca 

Házszám 
63-67. 

Helyrajzi szám 

Projektmenedzsment szervezet bemutatása 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzítI az adatokat! 

 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Projektmenedzsment szervezet megnevezése: 

 

Rév8 józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. 

A  megvalósítés menedzsmentjében közvetlenül részvevő 
azemelyek száma (fől: 

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása 

A  Rév8 Zrt. 1997-ben alakult. Jelenleg a Józsefvárosi önkormányzat  (60%)  és a Fővárosi Önkormányzat  (40%)  a tulajdonosa.  A 
Társaság feladata a kezdetektől a kerületi városrehabilitéció kialakitása. meginclftása. Józsefváros fejlesztése.  A Revs  Zrt. saját 
szakmai munkájával - természetesen alvállalkozókkal együtt ,  1998 es 2015  között számos stratégiai tervet és városfejlesztési 
koncepciót készített  et,  megalapozva a megvalósításra kerülő projekteket.  A  Rév8 Zrt.  1998  és  2015  között  68  épület és  5  közterület 
felújltasának/megépítesének a szervezését, bonyolítását végezte el, összesen közel  10 milliard  forint értékben. jelen projekt kapcsán 
a projektmenedzsment szervezet tevékenysége  komplex  menedzselési feladatokat tartalmaz, a lebonyolítással kapcsolatos minden 
tevékenységre vonatkozóan.  A  felmerülő beszerzések, közbeszerzések előkészítésén túl, az igénylők kapcsolattartójaként bonyolftja, 
koordinálja a szakmai programokat és beruházásokat, illetve bonyolítja a jelen pályázattal összefüggő kifizetési kérelmek 
összeállítását, a közreműködő szervezettel való kommunikációt, illetve minden további, a program sikeres megvalósításával 
összefüggő feladat ügyintézését: projektelórehaladási jelentések elkészítése: státuszjelentés elkészítése, adatok begyűjtése a 
projektmegvalósító szervezetektől ; projektenként; a TSZ előkészítése és döntésre tortén6 benyújtása; a projekt TSZ-ben rögzített 
értékeinek követése az eltérések értékelése,  es  Intézkedési Javaslat kidolgozása a pályázatot veszélyeztető esetben döntések 
előkészítése érdekében; a projekt valamennyi előterjesztésének, szerződésének, teljesítésigazolásának, és más egyéb keletkező a 
projekt szempontjából releváns dokumentum eltizetes egyeztetése és észrevételezése; az ugyfélszolgálati és kommunikációs 
csatornák muködtetése,  es  az egységes projekt kommunikáció biztosítása. 
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Képviselő adatai 

 

Kérjuk. válassza  kJ.  hogy melylk támogatást Igénylő 
vonatkozásában  roared  az adatokatt 

Képviselő adata' 
Név: 

Li) DAP F.ET  FŐVÁROS  VILIKEROLETIOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 

Pskti Andras 

Képvisekt1 jog 

I Önálló 

BeJSZtéS: 

polgármester 

Telefon. 

Telefon (mobil): 

Fax 

Képviselő adatai 
ge
voi

r es.
ossiegi
vitássaa Urr

a
r

i
r

wi
tegatast lgánYtá 56zsefetros Közősségeiért Nonp ZI'tkerúe., Mairtel6 glistréegginalehg 

err seta' 

I dr.Sectegelelli  

Kalpvlsaletl jog 

3917: 

I UMW  

I Of 960249 felnke 

Telefon:  

Mar  
Fax: 

Huila ' 

Are  
Képviselő adatai 

     

     

Ktflule. vitiates 4 leggy me&  támogatást  Igény16 
vonatkorásában  Awn'  az adatokat! 

    

ilioravcs11( Alapítvány 

  

  

Képvisek5  adatai 
Nev. 

IOr Simon Lajas 

Képviseleti  Jog 
[0n1116 

litosztás 

EleuratOrium elnoke 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

as
ui.ron 

                   

                   

                   

Telefon (mobil). 

t 

Fax: 

E-mail-

 

11110.1 



Képviselő adatai 
Kérjük. válassza  Id,  hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

 

józset&árosi Szociális Szolgáltató ős Gyermekjóléti Központ 

Képviselei adatai 
Név! 

 

Takács Gábor 

Képviseleti jog 

On0116 

Beosztás: 

intézményve e 

Telefon: 

lefon  (mobil): 

Fax: 

1 
E-mail: 

Források listája 
Forrás megnevezése összeg  (Ft] 

 

I. saját forrás 0 0,000000% 
I/1.  a támogatást Igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000% 
1/2.  partnerek hozzájárulása 0 0.000000% 
VT.  bankhltel 0 0,000000% 
1/4 egyéb, saját forrás kiegászft6 támogatás 0 0.000000% 

egyéb támogatás , 0 0,000000% 
Ill.  a támogatási konstrukció keretében igényelt 
támogatás 

2 000 000 000 100,000000% 

Projekt  elszámolható költsége 2 000 000 000 100.000000% 
IV.  Projekt  OP-b61  nem elszámolható költségei 

  

IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA O 

 

IV/2. A  támogatást igéhylő nem elszámolható 
hozzájárulása - egyéb, nem  unlós Mrfee 

O 

 

V. jelen felhívás keretében nem támogatott 
tevékenységek költségei 522 842 000 

 

Projekt  teljes költsége 2 522 842 0013 

 

Költségek listája 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET.025EFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Projektelököszttés költságel 
Elözetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségel 
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) 
Utófinanszírozás 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

1 500 000 

405 000 

1 905 000 
1 

Nettó rt  k 500 000 
ÁFA értek 405 000 
Teljes költség  (Ft) 1 905 000 
Elszámolható költség  .1 905 000 [Ft] 
Nem elszámolható 
költség  (Ft) 
Támogatási százalék 
Ité] 
Támogatási összeg 
(Ft) 
°sues  klflzethet6 
költség  (Ft)  - o 
Utófinanszirozott 
Összes klfizethetó 
költség  (Ft)  - Száliftól  0 
finanszírozású 
Részletezés KP5 Bonmegelözés, a kömyezetteryezás segítségével  (OPTED)  tervezés 

támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtfpus 
•Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Iteszerzes  Mlles* 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egysége  (PM 
Netto  egységárra 
Jutó ÁFA  [Ft] 
Brutto  egységár  (Ft! 
Mennyls, 

0 

100 

1 905 000 

kg) 
40 / 73 



lionaeatist  49641210  jótleftrireMi/116S9119124410041EZ6rtkörtlien  llgkód&  RéSzvöaytárállSág 
tttá4aaaég neve fellibit  3.13  petájában febettill Wale:Men Megvalikitand6 teaktri0404€ 
*ISIS  fatighla 2rakassi twitossystielthezePcsol.1.6 Stlingilletöselt költstiel 
1114b44114111 Kötelegall NOVI Ilynvinoett9 011tbasitás4nak költSége 
MegneveziM 
Flnansztroztsi mód 

t terkt
r

46=11011141018111.34199140019  kaitsáss 
. . . . 

Álll  
ória 
"mn atis  Bern  élem' támogatás kateg 

Ilinzetwis  Je lege litszerzis 

= molls! mad 106,162997 
klk6 

Bozzérendeléset 
Netto  togystrgár  [Ft] 24$67  
Nett4 egysiggerre 

665433 jut!. AFA  [Ft] 
Brutto  ogységer  (Ft) 3 130 000 
Mennyiségi 
Nettó árbik 2 464 567 
ÁFA érték 065433 
Teljes költség  [Ft] 3 130 000 
Elszámolhat' költség  3 230 000 
[Ft) 
Nem elszámolható  0 költség  [Ft) 
Wirnegatisl százalék  100 
I%) 
Tämegatási  bastes 3 130 000 
2Ft1 
Összes kifIzethet6 
költség - 
UtófInenszíntzott 
Összes Mast/1sta 
költsiig  (Ft)  - Szállít410 
flnanszkozásti 

Általános költségek • nyilvánosság. kommunikációs költségek Az 031részltési szakaszban a nyllvinasség blztosItisahoz kapcsolódó 
, költségek: Kommunikaciós terv:  100.000 Ft  Nyomtatott t9ékoztatök: ezen belül  2-4  oldalas szórólap:  30.000 Ft.  tájékoztat6 luzet  150.000 

Ft.  több oldalas könyv  300.000 Ft.  Webes aloWal létrehozása:  60.000 Ft:  Lakossági fórum szerevezése:  100.000 Ft. A  megvalósítási 
szakaszban a nyilvánosság biztositis.thoz kapcsolódó kétségek: Saitóközlemény a.projektIndltásrd:  15.000 Ft:  Sajtófigyelés:  30.000 Ft; 
Sajtó-nyllvanos események:  50 16 Nett  létszámú:  200.000 Ft: 50 16  feletti leszámu:  400.000 Ft  Tájékoztatási  tibia: Ii-típusú tájékoztatási Reszletezös table: 60.000 Ft:  C.tipusú tájékoztatási  table: 70.000 Ft.  Média.rlentsek:  400.000 Ft.  Fotradokumentáció.  50.000 Ft. A  megvalósitäst 
trivet.]  szakaszban a nyilvánosság butositisithoz kapcsolódó költségek: Sajtó-nyilvános események.  50 16  alatt létszámú:  200.000 Ft; 5006 
Yeletti :  400.000;  Sajtóközlemény a projektindltbsról;  15. Ft;  Sejtófwyelés:  30.000 Ft;  Eredménykommunikáció keretében;  2-4 
oldalas •  30.000 Ft:  tájékoztató fuzet:  150.0170 Ft;  könyv:  300.000 Ft;  térkép tér feltöltése:  5000 Ft;  D-tipusú tájékoztatási 

Támogatást Igénylő BuDAPE11990A05 KERÜLETJOZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevekenynneve Nem timppathatti tevékenység 
Költség OEgéria Nem elsgeolható költség 
KöftS410111 1411 Nem ebiSitotató költség 
Megnevelf$ Nem  Nut etolható költség 
Flnanszkezi41 mód Lltófirenagezlis 
Államl  4641,1104111 Nem  NNW  támogatás keteekla 

Eft  zámoMelj tr Iial$  Wittig 
Ortszerat 

Mérföldkő 
bozzirendelfze 
Netto  egységár 611 686 614 

JOE: öttinvere llt  "a 211  ISS  386 

Brutto  egység4t eV  622 842 000 
Mennylság a 
Nettó érték 411 616 614 
ÁFA érték 211 155 386 
Teen  költség  [Ft) 622 842 000 
Elszám BMWS  0 
1[Ft) 

Na109 
m elisiA

e inolltaáró  322642000 
46 t] 
Timogiat.iM százalék  0 
1%1 
Támogatási összeg  -0 
[Ft) 
Összes krnzetimitt1 
költség  (Ft?  - 
UtöNnansrtrozott 
Összes klitzetlet0 
költség  (Ft)  - saisolbSIO 
linenszíroiású 

Cálcsoport által Igénybe vett munkaerd-piaci szolgáltatások költségei  45 coo coo  Egyéb szolgáltatts1 költségek  52 358  Előzetes 
tanuIrMn engedélyezési dokumentumok  1(61.490  )  159 500  Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  31 847 
tie 

éshez kapcsolódó költségek  33 296 000  Epitéshez kapcsolódó költségek  216 663 126  Epalehez 
tanulmányok. engeúLzés1 dokumentumok költségei  11 736 450  Épkishez kapcsolódó koltségek  8 662 038  Epltéshez 

költségek  1 590 809  E 
Ste«  74 375 445 ozbeszerzés költségei  11 718 000  Tartalék  84 740 281 

Támogatást  11 4110 6  13/136/117.1.ÖVM061111.11401.619/ZUFVÄRONENKORMANYZAT 
Teválrenyság  nave  faitiaß  31.3  pairiban felsoroll ffltlezden megvalósItandó tevékenységek 
Költség ketegörle Projektel6Mant  103196941 
Költségtípus Közbeszerzési költségek 
Megnevezés Közbeszerzési szakértő  digs 
flnansalrozáslmád Vtófinanszfrozis 
Anent'  Tárnoilet47 Nem állama támogatás kategörla 
ileszerzes OW/go (entails  
Elszámolási mód Valós kÖltsii0 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységér  (Ft] 14 173 228 
Nett4 eyystigerre 3V' 772 
juté  AEA  [Fti 

tz 
1 

egységér  [Ft] 18990900 
Mutiny's 
Nettó k 14 173 228 
ÁFA értik 3 826 772 
Teljes költség  (Ft) 18 000 000 
Elszámolható költség is  000 000 
IFt] 
Nem ebalmolhatde 
költség  (Ft) 

0 
Temogatisl näilikkk  100 
1%1 
Tánleflatást ontall  18 000 000 EFt) 
Összes WrIzethet6 
költség  (Ft)  - 0 
UNSfInanszfrozott 
Összes klflzetbet6 
toltság  (Ft)  - Szállít610 
finanszírozású 
fleszletezés Általános elegoiszitesi költségek - közbeszerzési tanácsadás dlja 

Részletezés
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Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás  3.1.1  pont  El)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
Utófinanszfrozás 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

1  Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehe ondozása. közösségi miniprojektek - 
Részletezés l&Í

anyag 

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 

girategoria 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Allami  támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
•hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 2 507 874 
Nettó egysógárra 677 776 
jutó ÁFA  [Ft] 
Brutto  egységér  [Ft] 3 185 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 2 507 874 
AFA órték 677 126 
Teljes költség  [Pt] 3 185 000 
Elszámolható költség  3 185 000 [Ft] 
Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
1%1 
Támogatási összeg  3  185 000 

Összes klfizethet6  
költség  (Ft)  - o 
Utófinanszeozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Száliftól0 
Finanszirozású 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  As  Gyermekjóléti Központ 
Felhívás  3.1.1

 r
ont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 

költségeiProjektelőkész
 

és 
 Egyéb projektelfikészítéshez kapcsolódó költség 

Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat építé 
Utófinanszírozás 

Nem állami támogatás 

Saját teljesítés 
Valós költség 
• 

960 000 

259 200 

1 219 200 

960 000 
259 200 
1 219 200 

1 219 200 

Támogatási összeg 

Osszes kitlzethető 
(Ft) 

költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kiflzethető 
költség  (Ft)  - Szállítói  0 
finanszírozású 
Részletezés K2  Családlátogató  Mobil Team  (Családi Konzultációs  Team  - előkészítés 

Támogatást Igénylő Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zártkönlen Működő Részvénytársaség 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költságtípus Egyéb szolgáltatási költségek 
Megnevezis Egyéb,  a  megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek 
Flnanszírozási mód Utófinanszírozás 
Miami  támogatás Nam  állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 12 180 855 
Nettó egységárra 3 288 831 Jut6 ÁFA  ]Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 15 469 686 
Mennyiség 
Nettó érték 12 180 855 
ÁFA érték 3 288 831 
Teljes lifts [Ft] 15 469 686 
Elszámolhat költség  15 469 686 [Ft] 
Nam  elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  "Go 

Támogatási összeg  .15 469 686 [Ft] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítói  0 
finanszírozású 
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat-szolgáltatás (egyéb szolgáltatás) 

Támogatást igényló 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Keiltségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
M '11- Idk6 
hozzárendelése 
Reno  egységár  [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA IFt] 
Brutto  egységár  [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség  [Ft] 
Elszámolható költség 
(Ft) 
Neon  elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék 

0 

100 

1 219 200 

akértói műhelymunkák költségei 
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Támogatást lgány16 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költságteus 
Megnevezés 
Finanuirozási  mad 
Miami támogatás 
habeas'. 
Bessert'.  leliege 
MeanieIasi  mad 
Mérföldkő 
houirendeese 
Netto  egységár  [Ft] 1 639 764 
Matta  egyeigárra 442 736 
JUDS AFA  /Ft) 
Bruno  egységár  [Ft] 2 082 500 
Mennyiség 1 
Nate  érték 1 639 764 
MA  érték 442 736 
Tales Mittel' [Ft) 2 082 500 
Mszimolható költmkg  2 082 500 (Ft) 
Nem eleimothato  0 
köttság  [Ft) 
Támogatási  senile w0 

Támogatási összeg  2 082 500 (Ft) 
Összes kMzethetó 
költség  (Ft)  - 
llefinanszfrozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Száltit610 
Boons:fro:ink 
Résafetanis FP4 MunkahebitilWOMISZOMMOCOMIDIMILadlessaggek  risen.  - eszközbeszerzés 

Tevékenység  ewe Sekiya. 3.1.1  gatte rtP0fdible Malt Dims"  tevákenys4ek 
Támogatást Igilny16  entrain» Mk alókáció Mszvanyersaság 

Költség kategória  Sternal  ==
ic
lepcbőlődOES molgábetésok költségei 

Költságteus Egyéb  SZ 
Megnevezfs 
Finanszírozási  mad lit 

Egab
n
i
a
:=MIUMKOMOM444 szoromutisi kaltegek 

Miami támogatás Nem 6No611láfnegallS kategória 
leszends Jellege ilefaeltM. 
Elszámolási  mad VálöstöllsOg 
14 'A'  klin5 
horrárandease 
Netto  egy 44444 [Ft) :10S 248 031 
NakkiAll se ärrs 28 416 969 jutó [Ft 
Bruttorgir  [Ft) 133 665 000 
Mennyi 1 
Nett. 105 248 031 
APA  data 28 416 969 
teljes költség  (Ft) 133 665 000 
Elsoirnollet6 költség  133 665 000 
IFt1 
Nem elszámolható 
költség  (Ft) 
Támogatási százalék  100 

sees  kinzethet6 
költség  (Ft)  - 
Utófinanszírozott 
Összes kifiethetö 
koltség  ISO  - Szállit640 
finanszírozású 
Részletezas KP1 Gyermek és Ifjúsági szabadidős programok hálózata. hátrányos hetyzető sportoló Ratalak tehetséggondozása. közösségi miniprojektek • 

srolgitatto 

Támogatást lgánye  BUDAPEST  FÖVAROS VIII. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ONKORMANYZAT 
Tevékenység neve Felhlvás  3.1.1  POnt  A)  POntkábon feboroll lidefunkciót  «MO  tevékenységek 
költség kategória Szakmai tevékeneégaideZ ka

r
$01446 szolgältatisok költségei 

Kóltségt'pus 
Megney ez  é  s 
Finanszírozási  mad 
Allami  támogatás 
kategória 
geszeres  Jelin* 
Elszámolási  mad 
Mértóidká 
hozzikrendelás• 
Netto  egységár  [Ft) 500 000 

luttntiliFin sFdtliárra 135 000 
Brutto  egységár  [Ft) 635 000 
Manny' 
Nettó érték 500 000 

1 

AS' Speak 135 000 
Teljes költség  [Ft) 635 000 
Elsztenolható költség  635 000 
[FM 
Nem ithemothat6 
költség  [Ft) 
Támogatási százalék  100 

Támogatisi összeg  635 000 
(Ft) 
Összes kIfizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utófitensal matt 
Összes idlletható 
költség  (Ft)  - Szillfel  0 
finanszinmaii41 
Részletei" LP7 Species lakhatási projektek - szakvélemény. szakértői díjak 

Maness*  Alapítvány 
Feihivas  3.1.2  port'  A). MC)  pontjában fetsorolt tevékenységek 

Eszközbeszerzés költségei 
Eszközbeszerzés költsége) 
Utófinanszfrozás 
Nem állani támogatás 

geszerzés 
galas  költség 

Támogatási  "sn it 133 665 000 go 

Egyéb méneld 'ititakártél Mek 
Vefinartszirozás 
Nem  flare  támogatás 

Seize néz 
Valós költség 
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Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ 
Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű réfordités 
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
Utófinanszlrozés 

Nem állami támogatás 

Saját teljesítés 
Valós költség 

31 295 160 

O 

31 295 160 
1 
31 295 160 

31 295 160 

31 295 160 

0 

Támogatást igénylő  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÖZSEEVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  Al  pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
Költségtípus , Építéshez kapcsolódó költségek 
Megnevezés Építéshez kapcsolódó költségek 
Finanszírozási  mod  Utófinanszírozás 
Ällaml támogatás Nem állami támogatás ,kategória 
Beszerzés jellege Közbeszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft) 29 830 003 
Nett/  egységarra 8 054 101 jutó AFA  Pt] 
Brutto  egyságár  [Ft] 37 884 104 
Mennyiség 1 
Nettóérték 29 830 003 
ÁFA érték 8 054 101 
Toljes költs'g(Ftl 37 884 104 
Elszámolható költség  37 884 104 

Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék 
[%1 . 
Támogatási összeg 
[Pt] 
összes kifizethetó :0 költség  (Ft)  - 
litoffinanszirozott • 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Száliitól 
finanszírozású 
,Részletezés LPI Speciális lakhatási projektek - kivitelezés1 költségek 

Támogatást igénylő józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Közdont 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személy) jellegű ráfordítás 
Megnevezés Munkabér 
Finanszírozási mód Utófinanszirozáí 
Állami támogatás 'Nem állami támogatás 
.kategória 
Beszerzés jellege Saját teljesítés 
Elszámolási mód Valós költség . 
Mérföldkő 
hozzárendelése . . 
Netto  egységár  [Ft] 160 488 000 
Nett6 egységárra 0 
jutó APA  (Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 160 488 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 160 488 000 
(WA  érték 0 
Teljes költség  [Ft] 160 488 000 
Elszámolható költség  160 488  000 [Ft' 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  000 
[%1 

Támogatási összeg  160 488 000 IFt1 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
összes kifizethetó • 
költség  (Ft).  Szállítói 
finanszírozású ' 
Részletezés LP5  [salad  és Lakóház Mentorálás bérköltség (előkészítés) 

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus . , 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási  mod 
Mérföldkő  
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó APA  [Ft] 
Brutto  egységár  (Ft) 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség  [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 

Támogatási összeg  31 295 160 
[Pt] 
Osszes kifizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Otófinanszprozott 
Összes kifizethető  
költség(M) - Szállítói0 
finanszírozású 
Részletezés LP5 Család és Lakóház  Mentor-5M  - bérjárulék (előkészítés) 

O 

100 

37 884 104 
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BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERÜLET AZSEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.1  pont Al pontjában felsorolt  "Kiruna'«  ere" tevékenységek 
Szakmai tevékenysegehez kapcsotódó szolgáltatások költségei 
MOszaki ellenőr' szolgáltatás koltsége 
Masted  ellenőri szolgáltatás költsége 
Utólinansdrozás 
Nem  Semi  támogatás 
Beszerzés 
Veit  költség 

'image:at Igénylő 
Tevékenys" neve 
Költség lustegrara 

Meg nevezés 
Finanszírozási miSd 
Állami támogatás 
ategórie 
Beszerzés  allege 
ELszárne4ts1  mad 
Mérföldkő 
boatrencistles 
Netto  egységár 1Ft1  2E19 032 
Nettini se n  78 038 Jut!. Ft 
brutto  egységár Iftt1  367 070 
Mennyiség 
Nate  eték 289 932 
Árá érték 7803$ 
Togo, "Its" (Ft) 367 070 
Elszámolható költség  367 070 
1FU 
Nem elszámolható  0 
költség  (Ft) 
Támogatási százalék  200 
1%1 
Támogatási összeg  367 070 (Ft] 
Osszes klftzetlató 
költség  (Ft)  - 0 
Utöllnanszfrozott 
(Hazes  kinzelató 
költség  (Ft)  - Szelltd10 
inensztrozÁsú 

Részletes', 

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
K6Itagtipus 
Megnevezés 
Flnanairozisl mód 
"and  támogatás 
kategória 
geszerzásJellege 
Elszámolási  mad 
Parfoldkó 
Rerarendease 
Netto  "edge  (Ft)  I  000 000 
jilutsáttinr rdtr ärn 486 000 
Brutto  eusitge IFt1  2 286 000 
Ménnyis 1 
Nettó ért 'k 1 800 000 
árá érték 486 000 
Tidies  költség  al 2 286 000 
Elszámolható költség  2 206 000 

Nem elszámotható  0 kola" (Ft) 
Támogatási százalék  200 
1%1 
Támogatási összeg  2  206 000 

LP7 Speedhs leapt"  projektek  • 1041‘402ite igtkilkilit 
BUDAPEST  FOVAROS  V111.  KEE/LET g32563VM076 
Felhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában abeMB. 
Szakmai tevékenységekhez kapcsló 
Műszaki ellenört szolgáltatás 
Műszaki ellenőr) szolgaltee  Seller 
Utitifinanszíroas 
Nem állami támogatás 
Ceara, 
Vales  költség 

2 498 636, 

Brutto  egységet  311.3 3173293 
Mennyiség 1 
Nettó  draft 92 498 656 
AEA  érték 674 637 
TOWS  kottség WU  3 173 293 

igneesat6  kale*, 3 273 293 
1Ft] 
Hem  elszámolltatd  0 
költség  (Ft) 
Tams:gate'  Baal" 100 
1%1 
"movable  összeg  .3 173 203 
(Ft] 
Összes killzethetó 
költség  (Ft)  - 0 
befinanszírozott 
Ganes  kifizeeetó 
költség  (Ft)  - Szálktól0 
finanserozeu 
Részletezés 1.P3Bérhazak ás bérlakások űzemelési költsegcsokkentese - műszaki ellenőrzési díjak 

IP7  SPEW"  lilleatidiPlakktek - műszaklellenőrzés 

BUDAPEST  fOVAROS  VW.  KERÜLET1OZSEFVÁROSIÖNKORMAPWZAT 
Fell**, 3.1.1 Kant A)  pontjain felsorolt lakódunkciót erCisfa tevékenységek 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 
Müszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek,  stake"  tervekkel) 
Utólinanszfroas 
Nem állami támogatás 
Besserst 
Valós költség 

t] gsszes IcHtzetherS 
költség  (Ft)  - 0 
Ureinanstarozott 
Cessna  kilizethea 
kohl." (Ft)  - SzálUtól0 
I inanszirozasti 
Részletezés 

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
Meng  kategória 
Költségtípus 
megnevezia 
Finanszírozási möcl 
Allard  támogatás 
kategória 
beszerazJellege 
Elszámolást mód 
Mörlöldkö 
hozzárendelása 
Netto  egYseiár 
Netti

r
et/stars 

istó F 874 637 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERULETBÖZSEPVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 
Egyéb mérnökl szakértől  Ask 
Utótinanszfrozás 

Nern állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 4 000 000 

rue: %Mgr "  1 080 000 
Brutto  egységér  [Ft] 5 080 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 4 000 000 
ÁFA  Ent* 1 080 000 
Tories  köttség  [Ft) 5 080 000 
Elszámolható költség 
[Ft] 5 080 000 

Nem elszámolható  n 
költség  [Ft] - 
Támogatási százalék  100 

Támogatási összeg 080 000 
[Ft] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - o 
UtófInanszwozott 
Összes kifizethetö 
költség  (Ft)  - Szálift610 
finanszírozású 
Részletezés LP3 Bérházak és bérlakások üzemelési költségcsökkentése - szakvélemény, szakértől  Malt 

Támogatást igénylő  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLETIOZSEPVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Költség kategória Projektelökészités költségei 
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 
Megnevezés Műszaki dokumentEco6 (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) 
Finanszírozási mód Utótinanszkozás 
Miami támogatás Nem állami támogatás 
kateg6ria 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 10 393 701 
Nett.)  egységárra 
jutó AFA  [Ft] 2 006 299 
Brutto  egységár  [Ft] 13 200 000 
Mennyiség 
Nettó érték 10 393 701 
ÁFA érték 2 806 299 
Teljes költség  [Ft] 13 200 000 
Elszámolható költség  13 200 000 
[Ft] 
Nem elszámolható  0 

Támogatási százalék  100 

Támogatási összeg  13 200 000 
[Ft] 
Összes kifizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes klfizetheta 
költség  (Ft)  - Szállít610 
finanszírozású 
Részletezés 191  Önkormányzati lakóépületek  'complex  közösségi megújítása elékészítési, tervezési munkák 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység  nave Felhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt lakófunkciát erásító tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

Műszaki ellenári szolgáltatás költsége koltsegtlpus 
Mászald ellenóri szolgáltatás költsége Megnevezés 

Finanszírozási mód 
Miami  támogatás Nem állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése . 
Netto  egységár  [Ft] 2 959 153 
Nett()  elységárra 798 971 
jutó  F  [Fti 
Brutto  egységár  [Ft] 3 758 124 
Mennyiség 1 
Nettó élték 2 959 153 
/ea  érték 798 971 
Teljes költség  [Ft] 3 758 124 
Elszámolható költség  3 758 124 [Ft) 
Nem elszámolható 
költség  [Ft) 
Támogatási százalék  100 
[%1 
Támogatási összeg  3 758 124 
[Ft] 
Osszes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítói  0 
finanszírozású 
Részletetés LP1 Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása - műszaki ellenóri tevékenységek 

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezás 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés  Jelin* 
Elszámolási mód 

46_43 3 



TámlifiatilSt lgány16  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ONKORMANYZAT 
Tevgkenyság  my* FeIhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt lak6funkcidt erósite5 tevékenységek 
Költség Icategórie Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költságtigus MOszakijellegt1 szolgáltatások költségei 
Megneveztis Egyéb mérnbk1 szakértől dilak 
Flognotiromisl mód Vtófinansolrozás 
Miami tárnogiaáll Nem Miami támogatás kettenia 
sessarigs  MIRK&  BeMeras 
elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzgrendelöst 
Netto  egysággr  (Ft) 4 400 000 
Nettó egyságátvg 1 188 000 Jtitó AFA/Ft1 
Motto  egységár  [Ft) 5 588 000 
Mennyiség 1 
Nettó 4 400 000 
AFA grtök 1 1118 000 
Tells  költség  [Pt) 5 588 000 
ilszárnolltatiS költmág  5 500 000 

Nem elszimoltiató 
költség  (Ft) 0 
Támogatisi satzailic  700 
[%1 
Támogatási  gasses 5 sea 000 (Ft1 
Összes kMagthett. 
költség  (Et)  . 0 
Utófinansztrozott 
Oates  Idezetlegt6 
költség  (Ft)  - Smilift410 
finannirozimi 
Rgithrtgzés LP1 Önkormányzati lakóépületek komMex k6z0S491.1ágginefia tánO(99101611Yek.  MOO  fitaktei  66411 

Támogatást igény76 józsefvárosi Szociális Szolgáltató  é  GYerinekideti OMPtint 
Tevékenység  nave  Fellgvás  3.1.1  pont  Li)  pontjában felsoreltStOlt  MKS  ltvékitnyMegek 
Költség kategória Benigfaishoz kapcsolódé keltségek 
költiegtillus Eszközbeszerzés költségei 
Megnevsgs Eszközbeszerzés költsége 
Finanszirogisi mód utófinansprozás 
Miami támogatis Nem allarnItámogatis kategória 
tleszeriés  [allege Közbeszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
horzgrendeMse 
Netto  egysögär [MI  39 370 079 

grotto  egYsegir  (Ft) SO 000 000 
Mannyligg 1 
Nettó értés' 39 370 079 
*FA érték 10 629 921 
Tell«  költség  (Ft) 50 000 000 
Elszámolható költség  50 000 we 
[Ft) 
Nem elszámoMató 
költség  (Ft] 
Támogatási százalék  700 
1%) 
Timogatási 'összeg  SO 000 000 
Összes kinzethet6 
költség  (Ft)  - 0 
UtófInanszirozott 
Összes Idflegthete 
költség  (Ft).  Szállitól0 
flnanszíroolso 
flöszl LOS  Család LaköNiz MentorMás • moth/Kea SOMMok eszközköltségei 

Támogatást Igénylő pSnelvirosi Szociális Szolgáltató és GY 
ység neve Felhivás  3.1.1  pont  B1 Mitten°  felsont iel 

Költség kategória Szakmai tevékenységekliez kapcsolódiMMORRe 
Köttságtimis Egyéb szolgáltatási költriElek 
Meg zzzzz és Elleb• • megvalósitéshoz SOOkséges 
Finanstlrosasi mód UtOgnanszfrozás ............ ,„„ 

Nettó erfsgerra 
fistS 10 629 921 F Ft 

Miami  támogatás Nem állami  7emetmes 
kategória 

Elszámolási mód m
lig

ó
g
i
g 

V
e

a
e
I
so
fis

ecz
kö

g
lu
t 

ég , .
....

,
.
,
_. 

Mérföldkő 
gozzártedelgs• 
Netto  ggysggir  (Ft) .21 610 473 
OEKttirgril li" a 5 834 827 Jutó Ft 
brutto  egär  [Ft] 27 445 )00 
Mennyiség 
Nettó érték 

1 
21 610473 

ÁFA grták 5 334 827 
Tones  költség  (Ft) 27 445 300 
Elszámolható költség  27 445 300 
[FM 
Neon  glszámoluitó  0 költség  (Ft) 
Tilmogatist százalék  100 
1%1 
Ternogaill 6sta,  27 445 300 1
Összes killzetimte 
költség  (Ft)  - 0 
Utálinanszirozott 
összes kifizeeete 
költség  (Ft).  Szintlöl0 
finanszírozású 
Részletezés LES Család És Lakóház Mentoribis • kapcsolódó szolgáltatások 



Támogatást igénylő  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLETJÓZSEFVÄROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhfväs  31.1  pont  A)  Pontjában felsorolt lakófunkciót  order)"  tevékenységek 
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
Költségtípus Epfteshez kapcsolódó költségek 
Megnevezés Építéshez kapcsolódó költségek 
Finanszírozási mód Utófinanszfrozás 
Miami  támogatás Nem állami támogatás kategória 
Besten"  jellege Közbeszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár 1Ft1  236 816 767 

Net°  eXYsér rra 63 940 527 
1Utó  AF [Ft 
Brutto  egységár  (Ft) 300 767 294 
Mennyiség 1 
riett6 áték 236 816 767 
ÁFA érték 63 940 527 
Teljes költség  [Ft] 300 757 294 
Elszámolhat6 költség  300 757 294 IFt1 
Nem elszámolható 
költség  (Ft) 0 

Támogatási százalék  ,100 
1%1 

Témögatási összeg  300 757 294 [Ft) 
Osszes kifizethetó 

Ntófinanszirozott 
költség  (Ft)  - 

Osszes kifizethetó 
költség  (Ft)  - Szállítói  0 
finanszírozású 
Részletezés LP3 Bérházak és bérlakások üzemelési koltségcsökkentése - kivitelezési költségek 

Támogatást igénylő  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLETJÓZSEEVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhlyós  3.1.2  pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Koitseg 
Katsegtfpusg Építéshez kapcsolódó költségek 
Megnevezés Epltéshez kapcsolódó költségek 
Finanszírozási  mod  Utólinanszirozás 
Anatol  támogatás Nem állami támogatás kategória 
Beszerzés jellege Közbeszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkii 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft] 58 491 624 

Nett4 erst rra 15 792 738 Jute AF [Ft 
Brutto  egységár  [Ft] 74 284 362 
Mennyiség 1 
Nettó érték 58 491 624 
ÁFA érték 15 792 738 
Teljes költség  [Ft] 74 284 362 
Elszámolható költség  74 284 362 1Ftl 
Nem elszámolható  0 
költség  (Ft) 
Támogatási százalék  000 
1%1 
Timögstisl összeg  74 284 362 [Ft] 
Osszes kifizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utóf inansttrozott 
Összes kiflzethetó 
költség  (Ft)  - Szállit610 
finanszírozású 
Részletezés LP4 Közösségi Nildudvar  program  - kivitelezési költségek 

Támogatást igénylő  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.2 punt  D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Költség kategória 

Szakmaiigszolgáltatások 
tevekenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

9 P 
Megnevezés Egyéb mérnöki szakertói díjak 
Finanszírozási mód Utófinanszkozás 
Állami támogatás Nem  Miami  támogatás kategória 
Beszerzés Jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft) 2 000 000 
Nettó egységárra 540 000 Jut6 AFATFt1 
Brutto  egységár  (Ft] 2 540 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 2 000 000 
/WA  érték 540 000 
Teljes költség  (Ft) 2 540 000 
Eiszámolható költség  2 540 000 [Ft] 
Non  elszámolható „ 
költség  (Ft] 
Támogatási százalék  100 
(941 
Támogatási összeg  2 540 000 
1,Ftl 
Osszes kifizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető  
költség  (Ft)  - Szállítói 
finanszírozású 
Részletezés KP6 Kálvária  ter  megújítása-Műszaki jellegű szolgáltatás 

48 / h 



Támogatást igénylő Józsefváros Közheteedift Nonprofit Zirtkorden Mükegö Részvénytársaság 
Tevékenység neve FeIhNés  3.1.1 5) ‚elsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvamesali lclaunbd6 munkatársak 

Szakmai megvalőadKIK szernefyljellegű rátordítes 
megnevezés Foglaikoztatht tartm/6 adök.linakek 
Flnanufreals1  mod  UtolinanszfrozáS 
Állami támogatás 
katetOrle 

Nem  lean,  támogatás 
Beszerzés Jenege Salk  ttleatés 
Eiszemolisi  mote Valós  46409  
Márfelklkö 
hozzárendelhe 
Netto  egységár 1Pt1 MI  503 
Nett*  egységárra -0 
Jet.  AFA  [Ft] 
Brutto  ta  

motto  4

ságár 94 503 
Mennyl 

34 503 
Ámá  érték 
Teljes kötbóg WU  94 503 
Elszámonsató költség  94 503 
IFt1 
Nem elszámothato 
költség  [Ft/ 
Timegatés1  ninth 1, 0 
1%1 
Támogatási  6  94 503 (FM 
Osszes klftzethetli 
költség  (Ft)  - 0 
Otófinansdrozott 
Össze' ktflzettieb5 
költség  (Ft)  - Sahlit610 
finanszírozású 
Részletesh FP3 Egészségtudatos  Mambo  programsorozat-benerulékok (célfeladat) 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.2  pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
költsóla katliehte Szakmai  tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Konsiletpus Műszaki  Omen  szolgáltatás költsége 
Megnevezés Műszaki ellenőri szolgáltatás koltsige 
Finanszírozási mód UMOnanszkozás 
Allaml tárnollath Nam  állani támogatás kattetela 
lemon's  Jellege Beszerzés 
Elszhnolisl mód Wish  költség 
Mérföldkő 
houtrendelfise 
Netto  egységár  [Ft) 314 961 

1%17 larFtf irra  85 038 
Brutto  trek  IM.1  400  000 
Mannyl—p 1 
Nato  árták 314 961 
ÁFA érték 85 039 
Teljes keltség  (Ft) 400 000 
Elszámolható költség  400  000 
(FM 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
T
%1
ámog5tásIszázalék  24, 0 

1 
Támogatási összeg  400 000 
(Ft) 
Összes kMzethet6 
'Whig (Ft)  - 0 
UthInansMrozett 
Összes klllzethetó 
költség  (Ft)  - SzMIltól  0 

(rozásis 
Itászletezás KP6  woggle  tar megújítása-műszaki ellenőrzés 

Támogatást Igénytő  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLETJÓZSEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.2  pont alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevMenységeknet kapcsoleclo Szolgáltatások költségei 
Költségtípus mgszaki jellegű szolgáltatások költségei 
Megnevezés Egyéb memók1szakértő,  desk 
Finanszírozási mód Ütonnanszlrozás 
Miami törnfleatis Nem állami támogatás kategoda 
Ileszerzés Jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Vale*  költség 
Mérföldkő 
hostirandalto 
Motto  egységár  (Pt) 1 500 000 
Matte  egysegerre 
Jutó AFA [Ft1 405 000 
Inztto  N 

1 
egységár Irt)  1 905  000 

*maid 
Nolte  érték  1 500 000 
ÁFA érték 405 000 
Teljes költség  [FM 1 905 000 
Elszámolható költség  1 905 000 
[Ft] 
Nun  elszámolható  0 költség  [FM 
Támogatási százalék 
1%1 
Támogatási Összeg  1 995 090 
(Ft) 
Összes kMzetnet6 
költség  (Ft)  - 
inannsmizirozon 
bastes  Mflzethetó 
költség  (Ft)  - Száltitól0 
Onanszkozású 
Részletezés In  Kozosség, zolduclver program - szakvélemény Öt szakértől  Ask 



Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtipus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII, KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.2  pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Műszaki ellenóri szolgáltatás költsége 
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
Utófinanszírozós 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

0 költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
IRA 
Támogatási összeg  466 462 et]  
Osszes kifizethetó

 

o költség  (Ft)  - 
Utófinanszkozott • 
Összes klfizethetii 1 
költség  (Ft)  - Szállítól  0 
finanszírozású 
Részletezés LP4 Közösségi zöldudvar  program  niúszald ellenőrzés 

'Támogatást igényló  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII, KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.2  pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Költség kategória Projektelőkészítés költségei 
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 
Megnevezés -Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége 
Finanszirozási mód Utármanszírozás 

täMgatt Nem  Miami  támogatás kategória 
Beszerzés Jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 2 362 205 
Nettó egységárra 637 795 jut]  ÁFA  [Ft] 
.Brutto  egységir  [Ft] 3 000 000 
Mennyiség 1 
Nettó értek 2 362 205 
ÁFA érték 637 795 
Teljes költség  (Ft]. 3 000 000 
Elszámolható költség  3 000 000 

Nem elszámolható  0 költség  (Ft] 
Támogatási százalék  100 
r%1 
Támogatási összeg  3 000 000 
(Ft] 
Osszes kifizethetó 
költség  (Ft)  - 
gtófinanszfrozott • 
Osszes kifizethetó ; 
költség  (Ft)  - Szállítól0 
finanszírozású 
Részletezés 194  Közösségi zöldudvar  program  - előkészítési költségek 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KEROILETIOZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt lakófunkciót erósító tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységékhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
k oltsegtlpus 
Megnevezés 
Flnanszirozásl  merit! 
Allami  támogatás 
kategória 
Beszerzés  »liege Beszerzés 
Eiszámolás1 nufid Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft] 464 500 
Nettó egységirra 125 415 jutó  /WA [Ft] 
Brutto  egységár IFtl  589 915 
Mennyiség 1 
Nettó érték 464 500 
ÁFA érték 125 415 
Teljes költség  [Ft] 589 915 
Elszámolható költség  589 915 
EFt1 
Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  /00 
(941 
Támogatási összeg  589 915 
(ftl 
Osszes kifizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető  
költség  (Ft)  - Szállítói 
finanszírozású 
Részletezés LP2 Műszakilag szükséges épületek bont költöztetési díjak 

hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 367 293 
Nettó egységérra 99 169 jutó ÁFA  [Ft] 
Brume  egységár  [Ft] 466 462 
Mennyiség 1 
Nettó érték 367 293 
ÁFA érték 99 169 
Teljes költség IFt1 466 462 
Eiszámolható költség  466 462 
(Ft] 
Nem elszámolható 

gy 
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek 
Utófinanszirozás 

Nem állami támogatás 



Támogetlat Igénylő BUDAPEST FOVAROSV111. KEROISTMSEPAROSI gNICORMANWAT 
3.1.1  pont  A)  pontkban lelsorolt kloSfunkcket  moat.,  tevékenységek 
tev suregöltalkok koksigel 
klieg°  szo 

menöki  seek dilik 

állami támogatás 

költség 

Tevékenység..... Felnlvás 
Wilke]  kategória Szakmai 
Költukitipus Műszaki 
Megnevezés Egyéb 
Pinanszfroplist mód Utófinanszkozis 
Miami tendliatás Nem kategórie 
beszerzés  klieg* besieges 
ElszÁmolási mód Vales 
Mérföldkő 
hozzArendelem 
Netto  agy 66666 (Ft) 4 000 000 
Nate/  egyságárra 1 
Arta  AfA  /PO 

000 000 

*meta  egységér  (Ft) 5 080 000 
MennYkell . 1 
Nikki 4 erne 

  

000 000 
AEA  art& 1 080 000 
Teljes költség  (Ft) 5 080 000 
Elszámorluitó  Irately 5 
tlit) 

060 000 

Non, ehalimokató 
költség (Fel a 

  

Támogatási százalék  100 

 

I%) 

 

Támogatási összeg 5 000 000 

Osseo  ktflzetnet6 
költség  (Ft)  - 0 
Utóllnanszkozott - 
(mazes  Idflzathat6 
költség  (Ft)  - Száll(tól  0 
finanszírozású 
Részletezés I.P2 Műszakilag szükséges épuktek bontása szakvélemény, szakértői dü 

Támogatást Igenyló  BUDAPEST  FOVAR05 VIII. KEROLETJOZSEFVAR05I ONKORMANTTAT 
levékenység  neat felhlvés  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt LaliMunkciót  arable)  tevékenységek 
költség Letegarla fvorektelakészítés költségei 
KöttsetrtiOus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 
Megnevez" Műszaki dokumentáció (engedélyezési. kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) 
Finanszírozási mód Utfifinanulrozas 

Mmegatás ram  Clare  támogatás Welke*  
beszenti  }tillage BeSZerzés 
Elszámolita  mad Wks idolise/ 
Martilldkó 
hozzámoulaleu. 
Netto  egyzegar IFtl  12 007 874 

jut6 ASA 1Ft 
Nett4 3 242 126 

Brutto  ei

k

 égé [Ft)  -15 250 000 
Memo,'g 
Nett!.  ért 12 007 874 
Arne  értek 3 242 126 
relies  költerio  (Ft) 15 250 000 
Eiszámollsató kabala  15 250 000 
Pit) 
Nee  elszimelható  o költség 
Timegatile százalék ice 
1%1 . . 
Temggstasi összeg  15 250000 (Ft) 
Összes klrIzethet6 
költség  (Ft)  - 0 
UtórInansermott 
Összes kInzethet6 
kolterg  (Ft)  - stillítól0 
flnanszirozású 
Itiseletezes 1,P)  Bérházak  es  bárlakások Ozernelési költségcsökkentése - elikfultési költségek 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FOVAROS II. KEROLETPDZSEFVAPOSI ONKORMANTZAT 
Tevékenység  nave Felevés  3.1.1 pant A)  pontjában felsorolt lakófunkciót ertisItó tevékenységek 
költség kategória beruházáshoz kapcsolódó költségek 
Költségtípus Eortéshez kapcsolódó költségek 
Megnevez', Epltéshaz kapcsolódó költMgek 
Euless:fro:lei mód Utofinanszlroas 

támegatás Nem /Miami támogatás kategória 
Beszerzés  Jenne Közbeszerzés 
Eiszámoksl rnöd Vales  költség 
Merffildkó 
bezzérenderlese 
Netto  egységár  vu 55 004 039 

N  juett 3 tó  Whitt átra 14 851 091 

Brutto  evagár  (Ft) 69 855 130 
Mennyls 1 
Nettó érték 55 004 039 
*FA fink 14 851 091 
Teljes  kabuki (Ft] 69 855 130 
Elszámolhet6 költság  69 855 130 
(PO 
Nem elszimotható  0 költség  (Ft) 
Ternogetisi százalék  .100 

es  kifizethet6 
költség  (Ft)  - 
Otedinanszírozott 
Osszes kineethetó 
költség  (Ft)  - Szilktól0 
linanszkozisti 
Részletezés 1P2  Műszakilag szükséges épuletek bontása - klvitelezési költségek 

1%) 
Támogatási 6333eg  69 855 130 

S3 
D 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
Építéshez kapcsolódó költségek 
Építéshez kapcsolódó költségek 
Utófinanszírozás 

Nem Miami támogatás 

Közbeszerzés 
Valós költség 

293 975 000 

79 373 250 

373 340 250 
1 
293 975 000 
79 373 250 
373 348 250 

373 348 250 

O 

100 

373 348 250 

O 

0 

121  önkormányzati lakóépületek komplex megújításához kapcsolódó klvitelezési költségek 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt lakófunkciót  'died  tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Műszaki ellendri szolgáltatás költsége 
Műszaki elleari szolgáltatás köRsége 
Utófinanszírozás 

Nem Miami támogatás 

Beszerzés 
Valós koltség 

550 040 

148 511 

698 551 
1 
550 040 
148 511 
698 551 

698 551 

0 

100 

698 551 

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft] 
Nettó egységárra 
jutó  An. (Ft) 
Brutto  egységér  [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
//FA  érték 
Teljes költség  (Ft] 
Elszámolható költség 
(Ft] 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék 

Támogatási összeg 
(Ft) 
Osszes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 
Utófinansztrozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól 
finanszirozású 
Részletezés 

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtfp Us 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
thiszerzis jellege 
Elszérnolisl mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft] 
Nett  egységErra 
jutó AFAIFt1 
Brutto  egységár  (Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték 
Teljes költség  [SU 
Elszámolható költség 
(Ft) 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék 
(A) 
Támogatási összeg 
[Ft] 
összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 
Utófinanszírozott 
Összes kifIzethet6 
költség  (Ft)  - Szállítól 
finanszírozasti 
Részletezés 

0 

0 

L02  Műszakilag szükséges épületek bontása • műszaki ellenőrzés 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  A)  pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Költség kategória Projektelőkészítés költségei 
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok koltségel 
Megnevezés Műszaki dokumentació <engedélyezési'  kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) 
Finanszfrozás1 mód Utófinanszírozás 
Miami  támogatás Nem állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolisl  mild Valós költség 
Mérföldkő 
hozzérendelése 
Netto  egységár  [Ft] 2 100 000 
Nettó egységarra 567 000 
jutó  Lea [Ft] 
Brutto  egysége  [Ft] 2 667 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 2 100 000 
ÁFA érték 567 000 
Teljes költség  [Ft] 2 667 000 
Elszámolható költség  2 667 000 [Ft] 
Nem elszámolható  o költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
L°41 
Támogatási összeg  2  " 7 000 
(,Ft)

 

kifizethet6 
költség  (Ft)  - •  0 
Ut6fIttanszírozott 
Összes kifizethetó 
költség  (Ft)  - Szállítól  0 
finanszírozású 
Részletezés LP2 Műszakilag szükséges épületek előkészítési költségei (tervek, engedélyek, földhivatali dgak) 

OES,W3 



Józsefváros Kasatien. „ Milk6d6 Részvénytársaság 
FelhFas 
Szakmai meg 
Szakmai megvaltflishOZ 'Ica 

3.1.1 pot 0) latif
izne

tWMNIONI gek 

Stle  WI Wrans 
Munkabér 
Utittinanszfroit 

Nem állani támogatás 

Saját  [atlas 
Vales  költség 

48 640 000 

Támogatást Igiány16 Józsefváros Koren",lift Nonprofit Zánköngen Müketd6 Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhlvás  3.1.1  pont (t) pontjában felsorolt szoft Upusú tevékenységek 
Kelly"  kategória Szakmai megvalósitisban közremOkódá munkatársak költségei 

Szakmai mei vakSsIbishoz kapcsolódó személyi  ("egg]  ráforclitás 
Megnevezt 
Pinang:trots] mód 
AkarniAkarnitámogatás 
'rater:Me 
tazerzes  "liege 
Elszámo 
Mártéklká 
houirenteMse 
Netto  egységar  (Ft) 9 41.I 800 
Nettó egységárra 0 
jutó ÁFA  [Ft) 
Brutto  egyagör  (Pt) 9484 800 
Mennyiség 1 
Nettó  "UK 9480 800 
ÁFÁ  értek 
Tapes  költség  (Ft) 9 it 800 
Eistmolható költs"  9 484 000 
IFt) 
Nem elszámolható  0 
költség  (Ft) 
Támogatisl százalék  100 
I%) 
TemogatAsi osszeg  9 484 000 
(Pt) 
Om"  kifliethetó 
költság  (Ft)  - 0 
Iptófinanszkozott 
Owes  klfliethetó 
költség  (Ft)  - SiiInt610 
Ntunszfrozású 
Részietets FP2 Képzések - berjörviékok 

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
KöltstrUltus 
Megnevezds 
Pinanuiroiti mód 
Miami támogatás 
kategória 
tieszerzös  "liege 
Eiszámolfsil mód 
Mirföldká 
hone roadster" 
Netto  "pieta (Ft) 
tratt4  "vs  rra 0 Jutá ÁFAI 

atennYi 
Nettó'4 48 640 OW) 
Ara "It  
Teljes költség  (Ft) 48 640 000 
81s:font/tat költság  44 640 000 
IFtl 
Nem eh:imagist:.  0 
költség I(Ft)
Tilmogatisl százalék  100 
I%) 

Támog atisl 48 600 000 (Ft) 
Összes kMzetbettl 
költség  (Ft)  - 
ytölinansifrozett 
Ossza' kirliethet6 
köttségeo-ftmmmo 
finantimit4) 
Itészletnés FP2 KépzeKépzések- bérköltségek 

támogatást Igény14 
Tevékenység  nave 
Keels"  kategórIA 
Kólts4gtlpue 
Megnevez" 
Finenuirozási mód 
Miami támogatás 
kategória 
Beszerzés  "get  
Elszámolási inöd 
Mért ‚(Ski 
h ornree.104. 
Netto  "Whitt (Ft) 33 063 

rultirkenearra  1921 

Bruttoe 
1 

nágir  (Ft) 41 990 
Mennyi 
Nutt. k 33 063 
ÁFÁ  ttilt 8 927 
lets  költség  (Ft) 41 990 
Elsamolható költség  41 990 
IPti 
Nem elszámolható  0 
költség  (Ft) 
Tämegatesi százalék  100 
1%) 
Timogetasi eissz49  41 990 
(Ft] 
Osszes WI:stet' 
költség  (Ft)  - 
Otalnanszirozett 
blues kirizetbetó 
Mt" (Ft)  - Stilt:MO 
I inanszfroitsú 
Részletes" FP1  Flu 

Ut cltnansztrozás 

Nem államl támogatás 

Set  teeeNtés 
Volt  költség 

it (Ft) 48 640 000 

Józsefváros KbzóssegeNN Nonprofit Zártkörűen  M01006  Részvénytársaság 
Feelvás  3.1.1  pont  It)  pontjában felsorolt uoft tipusú tevékenységek 
Beruházáshoz kappsoládó költségek 
Eszkozbeszerzés 
Eszközbeszerzés költségei 
Utó0nansOrozás 

Nem állami támogatás 

Ileszerzes 
Valós költség 

r6 I (re)lntegralies • eszközbeszerzés 

9. 
53473 



Támogatást igénylő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1 pant B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

öltségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás . . 
Megnevezés 
Finanszírozási mód Utófinanszirozás. . 
Állami támogatás Nem állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Saját teljesítés 
'Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 56 952 000 
Nettó egységárra 0 jutó ÁFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 56 957 000 
Mennyiség 1 
Mottóérték 56 952 000 
APA érték 0 
Teljes költség  [Pt] 56 952 000 
Elszámolható költség  56 952 000 

Near  elszámolható  '0 
költség  [Ft] 
illmogatási százalék  100 
ISS1 
Támogatási összeg  56 952 000 [Ft] 
Osszes kifizethető  
költség  (Ft)  - 0 
Utrifinanszirozott 
Összes kifizethető  
költség  (Ft)  - Szállitóit 
finanszírozású „ 
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás - bérköltségek 

támogatást igénylő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  As  Gyermekjóléti Központ 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  13)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Koltségtirms 
Megnevezés Egyéb,  a  megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Miami  támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Közbeszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 22 872 401 
Nettó egyságárra 6 /75 540 
Brio APR [Ft] 
Brutto  egységär  [Ft] 29 047 949 
Mennyiség 1 
Nettó érték 22 872 401 
ÁFA  Erb* 6 175 548 
Teljes költség  [Ft] 29 047 949 
Elszámolható költség 
[Ft] 29 047 949 

Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
[%1 
Támogatási összeg  29 047 049 
[Ft] 
Osszes kifizethető  
költség  (Ft)  - 0 
utófinanszírozott 
Összes kifizethető  
költség  (Ft)  - Szállítói0 
finanszírozású 
Részletezés K2  Családlátogató  Mobil Team  (Családi Konzultációs  Team  - szolgáltatások 

Támogatást Isinyló  BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERÜLET JóZSEPVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.1  pont  13)  pontjában felsorolt szaft típusú tevékenységek 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi lellegu ráfordítás 
Foglalkoztatast terhelő adák, Járulékok 
utófinanszfrozás 

Nem állami támogatás 

Saját teljesítés 
Valós költség 

költség  [Ft] 0 

Támogatási százalék  100 
1%1 
Támogatási összeg  7 744 197 
[Ft] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető  
költség  (Ft)-.  Szállítói0 
finanszírozású 
Részletezés KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakít bérjárulékok 

Nem állami támogatás 

Tevékenység  nave 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Flnanszirozási mód 
diland támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft) 7 744 197 
Nettó egységárra 0 
jutó ÁFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft) 7 744 197 
Mennyiség 1 
Nettó érték 7 744 197 
ÁFA érték 0 
Teljes költség  (Ft) 7 744 197 
Elszámolható költség  7 744 197 
[Ft] 
Nem elszámolható 
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Támogatást Igényt' 
Teakenysög  nave 
költség icatmarla 
kó (tad En P 
Me  eeeee zee 
Flnanszfroziel add 
Miami  amoral'  
kategória 
leszerzés  allege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozarendease 
Netto  egYagér  (Ft) 3" 000 
Norte  egysaarra 
Jute  AFA  [Ft] 
Brutto  egyseger  [Ft] 370 000 
Mennyiség 1 
Nettó  talk 370 000 
ÁFA eftek 0 
Telhas  Maas (Ft) 370 000 
Eis]amotható költség  370 000 
IFt 
Nem etszámolhate  0 költség  [Ft) 
Timogatási 5:steak  100 

Támogatáslosszeg  320 000 
(Ft] 
°sues  MI12081416 
költség  (Ft)  - 0 
Vtólinanszfrozott 
Ostsee  kifizethet6 
költség  (Ft)  - Szála610 
Iinanszirovisú 
Részletezes KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kiaLakkása előkészítés 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FOVAROS V1II. KFROLETJOISEFVAROSIONKONMANYZAT 
Tevékenység  nave Felhlvis  3.1.1 pent 8)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Kenai  kategória Szakmai metals:30%160n 8a/emu-Mae munkatársak köksége 
KölthigUPult Szakmai megvaldsbahoz kapcsolódó személyi  adept]  ráfordítás 
Megmovimes Munkabér 
Finanszírozási mód Utainanuirozás 
Miaegóriami  Hansa*  Nem  4160,4 ue moga kat  
Beszerzés  allege Saját teljesítés 
Elszámolási mód Vela  kOltség 
Merföldkó 
hozzarmilities• 
Netto  egységér  (Ft) 42 351 320 
Nettie  egysearre 
ate  AFA  [Ft] 
Brutto  egysegir  [Ft] 42 381 324 
Mennyiség 1 
Heart  érték 42 381 324 
ÁFA érték 0 
Tales  költség IFtl  42 381 324 
Elszámolható költség  42 361 324 
[Ft] 
Nam  elszámolható  0 költség  (Ft) 
Titmogatisi százalék  200 

Támogatási összeg  42 361 320 IFt] 
°sties  kifizeUseht 
költség  (Ft)  - 0 
Mtöftnanszirozott 
Összes kiflaetat6 
imitate (Ft)  - Szálától0 
finanszírozású 
Iteszletezés KP3 Problémaorientált közösségi rendeszet klalakkisa - bérköltségek 

Támogatást igénylő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  its  Gyentrajóleti Központ 
Tevékenység  nave relieves 3.1.1 pant 133  pontjában felsorolt szolt tipusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmal megyakirsítésban közremőködd munkatársak költségei 
Költsegtials Stamm'  megvalósításhoz kapcsolódó személyljelag0 réfordas 
Meg Foglalkoztatást terhelő adok, Mrulékok 
Finanszkoz4slmód Uldflanszfrozim 
nam "  l a mclo tés Nem ällaml támogatástámogatáskategóri 
Beszerzés  allege Saját teliedtéS 
tiszartotal mád Valós költség 
Parföldk6 
hozzárendelés. 
Motto  egységár  (Ft) 11 105,640 
Nettó.eság 0árra 
Jute  AFA gy [Ft) 
Brutto  egységár  (Ft) 11 105 640 
Mennaság 1 
Nimbi  értek 11 105 640 
ÁFA  era* 0 
Teats  költség  (Ft) 11 105 640 
Elszámolható költség  11 105 640 
[Ft) 
Nem eh:imagist.]  0 költség  (Ft] 
Titniogatisi százalék  100 
IX] 
Támogatási összeg a no  on 
Ift) 
Összes kifizethst6 
költség  (Ft)  - 0 
Mtófinanszirozott 
Gazes  kifleetbet8 
költség  (Ft)  - Szeditól0 
linens:fro:114 
Renletezés PP1 MunkatrApiacl (re)Intodarells 0444nalékok 

'BUDAPEST  FŐVÁROS  VIP.  K(ROISTIOZSEEVAR0510NKORMANYZAT 
faiths 3.1.1  rIt  B)  ponbaban Felsorolt szolt  (Joust]  tevékenységek 

egyéb projtktelökészlesIsez kapcsolód6 költség 
814zeteS igényfelmérés, tekSoliat anat., plainetatts szakértől hálózat  fates,  szakértől műhelymunkák  Mast-gel 
Utórmansartuls 
Went dam'  támogatás 
Seat  tetallés 
Valós költség 



Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Miami  támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 16 776 701 
Nettó egységórra 4 529 709 Jutó AFAIFU 
Brutto  egységár  [Ft] 21 306 410 
Mennyiség 1 
Nettó érték 16 776 701 
ÁFA érték 4 529 709 
Teljes költség  [Ft] 21 306 910 
Ilszámolható költség  21 306 410 [Ft] 
Nem elszámolható  0 költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
1%1 
Támogatási összeg  21 306 910 [Ft] 
Osszes klfIzethetii 
költség  (Ft]  - 0 
Utófinanszwozott 
Összes kifizethető 
Költség  (Ft)  - Szállítól  0 
finanszírozású 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLETJOZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.3  pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások koltségel 
Egyéb szolgáltatási költségek 
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek 
Utananszírozás 

Nan  állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

Részletezés 1KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - szolgáltatás 

Eszközbeszerzés költségei 
Eszközbeszerzés költségei 
Utófinanszfroza 

Nem állami támogatás 

genes  kifizethet' 
költség  (Ft)  - 0 
UtófInanszfrozott 
ő sszes kitlzethetó ' 
költség  (Ft)  - Száliftól  0 
finanszírozású 
Részletezés KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - eszközbeszerzés 

Támogatást Igénylő józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermellifiléti Központ 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szaft típusú tevékenységek 
Költség kategória Projektelókészítés költségei 
Költségtípus Egyéb projektelékészttéshez kapcsolódó költség 
Megnevezés Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértől hálózat épRés, szakértől műhelymunka költségei 
Flnanszírozási  mod  Utófinanszírozás 

Miami támogatás Nem állami támogatás kategöria 
Beszerzés Jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
•hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 4 500 000 
Nettó egységárra 0 
jutó ÁFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft! 4 500 000 
Mennyiség 1 
Netter  érték 4 500 000 
Ara  érték 
Vegas  költség  [Ft] 4 500 000 
Elszámolható költség  4 500 000 (Ft1 
Nem elszámolható 
költség  CPU 
Támogatási százalék  100 
1%1 
Támogatási összeg  4 400 000 
[Ft] 
Osszes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 
Utófinanszírozott 
összes kiNzethet6 
költség  (Ft)  - Szállítói0 
finanszírozás') 
Részletezés 

Támogatást Igény16  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÖZ5EFVÄROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
•Koltségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszérnolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 897 638 
Nett.]  egységarra 242 362 jute.  AFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] I 140 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 897 638 
ÄPA érték 242 362 
Teljes költség  [Ft] 1 140 000 
Elszámolható költség  1 140 000 [Ft) 
Nem elszámolható  0 költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
(%1 

Támogatási összeg  1 140 000 
t1 

FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás - előkészítési költségek 

• 

3 



hozzárendelése 
Netto  egyságár  (Ft) 11 280 000 
Mend  egységirra 0 
Jutó á fl rtj 
Brutto  egységét LEM  :11 280 000 
Mennyiség 
Nettó érték 11 280 SO 
(SA  érték 0 
Teljes költség  [Ft) 11 280 000 
Elszámolható költség  11 280 000 
IFt) 
Nem elszámolható  0 költség  (Ft) 
Támogatási százalék  100 
I%) 
Támogatási összeg  11 280 000 (Ft) 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
gtólinanstirozott 
Osszes kitLtelbet6 
költség  (Ft)  - Száll1t610 
tinanszfrozósü 
Röszteteols FP1 Munkaerő-piac' (rellntegralts - bérköltségek 

Támogatást ipinyl4 Moravcsik Atapkvény 
Tevékenység neve  FNMA., 3.12  pont  AI. IN  C) pontjában feborolt tevékenységek 
Költség kategérle Szakmai tamikenySégekhez kapcsolódó siolgáltatások költségei 
Költagtfpus Műszakl  *Snarl  szolgáltatás költsége 
Megnevezés Műszaki Mlenfkl szolgáltatás SILVIS 
finanszfrosisl mód LItófirtansgárpas 
Meng  támogatás Nem  MSS  támogatás kategörla 
litiszerzés MIMS Beszerzés 
Elszámolási mód Kakis  költség 
Mérföldkő 
hozzárendam 
Motto  egységár  (Ft) 250 000 
MANS  egysiigirra 
IDS  AFA IFt) 67 500 

amino  egységer  [Ft) 317 500 
MannyIság 1 
Nettó érték 250 000 
AfA érték 67 500 
Teljes költség  (Ft) 317 500 
Elszámolfkatt költség  317 300 
IFt1 
Nem elszámolható  0 keltség  [Ft) 
Támogatisi százala  100 
1%1 
Támogatási osszeg  317 300 

Owes  klfizetnetó 
költség - 
1.1löllnanszírozott 
tosses  klfizethet6 
költségt  (Ft)  - Szálift610 
finanszírozású 
Részletevés FP4 Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére - műszaki ellenőrzés díjai 

Támogatást igénylő  BUDAPEST  FÖVAROS VIII, KERCLETIOZSEFVAROSI ONKORMANTZA7 
Tevékenység neve felhívás  3.1.1  pont  8)  pontjában  (amok  szolt tipusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékeagekbez kapcsolódó szolgáltatisok költségei 
Köttségtipus 
Megnevezös 
Finanuirozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
litszervis jellege 
Elszámolási mód 
Mérfóldkó 
handrendelfse 
Netto  egyilligát  let' 2 645 .31° Nisei  egyságirra 714 234 
jutó AFA  [Ft) 
»mete  egységár  (Ft) 3 359 544 
Mennyiség 1 
Matte  érték 2 645 310 
ÁFA érték 714 234 
Tinges  költség  (Ft) 3 359 544 
Elszlinolható költség  3 333 344 
(Ft) 
Nam  eiszámolható  0 
Kálts(19  (Ft) 
TimogatásIsmizatök  100 
1%1 

Ityzej  °genii  összeg  3 359 544 

basses  kifizethet6 
költség  (Ft)  - 
Utófinanstirozott 
asses  WM401/OEM 
keltség  (Ft)  - Szállit610 
linannirozásü 

Egyéb szolgáltatási költségek 
Egyéb. a megvalésItáshoz szükséges szolgáltatási káltségek 
Utáfinanszkozás 
Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós koltSég 

RSA LP6 Laidisgazdálkodásban önkerniányzati szereplök egyrnás merismetését. együttműkodését elöseit6 képzési is terzékenyltési 
prograrno kapcsoledó szolg katások-lakhatlissal munkaer6placi helyzettel kamsolatos kéneves kutat is 

Támogatást licinytt5 
Tevékenység  nave 
Költség kategória 
KöttségtfPcs 
Msnevezés 
Flnansz(nnisi mód 
Miami támogatás 
kategória 
lesser-NM  jellege 
Elszámolási mód  

Józsefváros Közosségerért Nonprofit Zártkörűen Műkedő Részvénytársaság 
Felhívás  3.1.1 pent B)  pontjában felsorok szolt Minim) tevékenysigek 
Szakjnai megvalősitásban közremlkodő munkatársak 
Szakmai megvalóskéshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér 
Utófinanszlrozés 
Nem Miami támogatás 
SNát es 
VMS 

Cí 



Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Koltségtipus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód  

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERBLETSZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Marketing,  kommunikációs szoltatások költségei - 
Rendezvényszervezés, kapcsol6d6 ellátási, Atm.  „catering"  költségek, reprezentációs költségek 
Utófinanszírozás 

Nem Miami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 282 915 
Nettó egységárra 76 387 jutó AFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 359 302 
Mennyiség 1 
Nettóértek 282 915 
ÁFA érték 76 387 
Teljes költság  [Ft] 359 302 
Elszámolható költség  359 302 

Nem elszámolható  o költség  [Ft/ 
támogatási százalék 
[%1 . 
Támogatási összeg  359 302 
[Fe 
Osszes klflzethetó 
költség  (Ft)  - 
Utófinanszerozott 
Összes kifizethető . 
költség  (Ft)  - Szállft610 
finanszírozású 

LP6 Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzést és érzékenyitési 
Részletezés programok - kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  Marketing,  kommunikációs 

szolgáltatások költségei rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási.  n. catering"  koltségek, reprezentéciós költségek 

támogatást Igénylő  BUDAPEST  FÖVAROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.2  pont  A). Ell  C) pontjában felsorolt tevékenységek 
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
Költségtípus Epítéshez kapcsolódó költségek 
Megnevezés Építéshez kapcsolódó költségek 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Miami  támogatás Nem állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valets  költség 
Merföldkö 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 21 876 492 
Nettó egységárra 5 606 653 
1u:ed.  ÁF  [Fti 
Brutto  egységár  [Ft] 27 783 145  i 
Mennyiség 1 
Nettó érték 21 876 492 
ÁFA érték 5 906 653 
Teljes költség  [Ft] 27 783 145 
'Elszámolható költség  '2 7 783 145 [Ft] 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
(%1 
Támogatási összeg  27  78 45 [Ft] 
Osszes kifizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes klfIzethet6 . 
költség  (Ft)  - Szällítói0 
finanszírozású 
Részletezés FPS  Közösségi és szociális mosocla-ktvitelezés 

Támogatást Igény16 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Kileltségüpus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Miami  támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
EiszámoläsI mód 
Mérfoldkö 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 
Nettó egységárra 
jute AEA [Ft] 
Brutto  egységár  (Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték 
Teljes koltség  [Ft] 
Elszámolható költség 
(Ft) 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék 
[%1 
Támogatási összeg 
gti  

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET jÖZSEFVÄROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.2  pont  A), B)  C) pontjában felsorolt tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

236 220 

63 780 

300 000 
1 
236 220 
63 780 
300 000 

300 000 

0 

mosoda-mús ski ellenőrzé 

100 

300 000 

sszes kifizethető 
költség  (Ft)  - o 
Utófinanszfrozott 
Összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - Szállítólo 
finanszírozású 
Részletezés FPS  Közösségi és szociál 
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Timogatest Igény16 .16flibiefial- ...ezeits„ se,tdietei' mw 
Tevékenység neve  Finns 3.12,01* A). 0) . .... 1 

Költsigtipus megyalósitágiez Ir=2 1rje ta injaS 
költség kategória Mg.naktivabsitisbra . a 

Megnevezés f  OENtOZtatitta terhelöllgált)ingekelt . 
Flnanszirottsi mód Ufflnanszkozás 

tjtMiamiórho " Tmillatis Nem állami támogatás kateg 
genera«  jellege Saját tellebtés 
Elszámoltslmód Valós költség 
Márlöklkö _ 
houtrandelese 
Matto 'eyelet's [Ft] 3 801 330 
Netto  egyskgene 0 
Jed  AFA [Ft1 
Brutto  egymiger  [Ft] 3 801 330 
Mennylseg 1 
Nettie  érték 3 801 330 
ÁFA érték 0 
Teljes költség  [Ft] 3 801 330 
Eiszirnolhato költség  3  sin  330 
[Ft) 
Nem elszámotató  0 
költség  (Ft) 
Temogatisi  &stela 100 
(%) 
Támogatási összeg  3 801 330 
(Ftl 
Omits  kifizethet' 
költség  (Ft)  - 0 
ytölinanggrozott 
Ossza' lanzetható 
költség  (Ft)  - Szállit610 
finanszirozású 
Részletezés f P5  Közössigiteszociálls MOSecia-begrubkok, . „ , 

Támogatást igenyló  »audits«  KIM lit  Nonprofit Zártkörfien Makft==a569 
Tevökenység  new*  Felhivif  371.1 Pei 4 48 1)1 ielaCialt. , 
költseg kategória Szalumel , 

igett költsegtipus Sabina"  meggoiösitieb08 
Megnevezis F  alkoZtateit teth06 MIOASSV141401 
Flnansilrozási mód Utóaneaszkozás , 
Allami  «roseate& NM  államl támogatis kategória 

rsis jellege Sant  belleSkét 
Elsztmeltisi  melt Vales  költsilg . . 

asses klfizethet6 
költség

 (Ftlrozott 
- 0 

KP1 Gyermek is Musa°i szabadidős programok hilózata, hátrányos hotly:eta sportoló flatalok tehetséggondozása. közösségi mouproiektek - 
Részletezés besiárulékok 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont pontjában felsorolt  weft  tipusti tevékenységeit 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltaláSOls költsége' 
KöitngtlIMIS Képzéshez kapcsoló« költségek 
Megnevezis Képzés költsége résztveyönként 
Flnanszfrozesi  mod  Utófinanszkozás 
Miami támogatás lien  állami támogatás ketegórla 

.szenes jellege Beszerzés 
Elszámolási  mod Valós költség 
Mérföldkő 
hozzilnindelése 
Netto  atilysöger  [Ft] 990 000 
Matti egységárra 0 Jutó ASA  [Ft) 
Brutto  egység', [MI  990 000 
Mennylseg 1 
Nettó értek 990 000 
ÁFA ásták 0 
Totes  költség  [Ft] 990 000 
Ehzárnelható költség  000 000 
[Ft) 
Nem elszámolható 
"Reel [Ft] 
Temegatási százalék  100 
I%) 
Támogatási összeg  990 000 (Ft) 
Osszes klflzethetó 
köttság  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Chines  kifizethet6 
költség  (Ft)  - SzállItt40 
finanszírozású 

Res/Jett:es 
196

9
L
t
a
arn
keazdálkodisban Onkorrnányzati szereplök  twines  megismerését egyöttmüködéset elősegítő képzési  es  érzékenyítési 

- Simkins!  bevamni»s ,  kapcsolódó szolgáltatások költségei -Képzéshez kapcsolódó költségek-

 

hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft) 6 177 600 
Matto  egységárra 0 
jutó AFA  (Fl) 
Bruno  egységi,  [Ft] 6 177 600 
Mennyls49 
Nand  Érték 6 177 600 
ÁFA értek 0 
Togas  költség  [Ft] 6 177 600 
Etszemolhatia köttság  6 177 600 

Nem elszentelható  0 
Ratan/ [Ft] 
Támogatási százalék  100 
1%1 
Temogatisi  «nog 6 177 600 
Irt1 

X teflnansz 
krnzetlietó 

költség  (Ft)  - Szállitól0 
finamstirozáml 

G+ . 
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Támogatást igényló Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás  31.1  pont  B)  pontjában felsorolt szaft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Marketing,  kommunikációs szolgáltatások költségei 
Megnevezés Marketingeszközök fejlesztése 
Finanszírozási mód Utófinanszfrozás 
Állami támogatás Nem állami támogatás ,kategória 
Beszerzés Jellege Beszerzés 
.Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 76 823 
Nettó elystvárra 20 742 
jutó  AF [Ft,' 
Brutto  egységár  [Ft] 97 565 
Mennyiség 1 
Nettó érték 76 823 
APA érték 20 742 
gages  költség  [Ft] 97 565 
Elszámolható költség  97 565 
.[Ft1 
Nem elszámolható  n 
költség  [Ft] ' 
Támogatási százalék -no 

Támogatási összeg  97 565 
L1 . 

szes kifizethető . 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethetó 
költség Irt) - Szálgtól0 
finanszirozású 
Részletezés FPI Munkaerő-piaci relintegrálás - speciálls allásbörze, pályaorientációs-és szakmaválasztó börze-marketing 

„ . 

Támogatást igénylő  BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KEROLET JÓZSEEVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység  nave Felhívás  3.1.2  pont  A), B)  C) pontjában felsorolt tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költoigtípus Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 
Megnevezés Egyéb mérnöki szakértői díjak 
Finanszírozási mód Utófinanszirozás 

Miami tämökatés Nem Miami támogatás kategória 
Beszerzés Jellege Beszerzés 
Elszámolási mód . Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft) 200 000 
Nett*  egységärra 54 000 Jute,  AFA [Ftl 
.Brutto  egységit  (Ft) 254 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 200 000 ----

 

ÁFA érték 5é000 
Teljes költség  [Ft] 254 000 
Elszámolható költség  254 000 
[Ft] 
Nem elizámolható 
költség  [Ft]  
Támogatási százalék  -100 

Támogatási összeg  254 000 (Ft) 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 
utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól0 
finanszírozású , . „ 
Részletezés FPS  Közösségi és szociális mosoda-müszaki Jellegű szolgáltatás 

Támogatást igénylő  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.2  pont  A), B)  C) pontjában felsorolt tevékenységek 
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei 
Megnevezés Eszközbeszerzés költségei 
Finanszírozási  mod  utórinanserozés 
Állami támogatás Nem állami támogatás kategória 
Beszerzés  [allege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Matto  egységét  [Ft] 2 210 010 
glettó egyságárra 596 702 
jutó ÁFA [Fti 
Brutto  egységár  [Ft] 2 806 712 
Mennyiség 1 
Nettó érték 2 210 010 
ÁFA érték 596 702 
Tinges  költs [Ft] 2 806 712 
El számolhat költség  2 806 712 [Ft] 
Nem elszániolható 
költség  [Ft] 

rA
Támogatási százalék  100 

l  
Támogatási összeg  2 806 712 [Ftl 
Osszes kifizethetá 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítói0 
finanszírozású 
Részletezés FPS  Közösségi  As  szociális mosoda-eszközbeszerzés 

9 1) 
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támogatást  tiny» )eitithiáitt Közördit[400919‘211699fáálkAkádáj=r9 - • - 
Tevékenység OVA 

tnanszkozts 

Nein  tiling  támogatás 

Stet tarots 
Vole Mete . 

fimivés 
költség katage MM t• STA' inagsg—  lósfttstien 

u
ZillSEIt

s
 

lat  Pais 
Megneveziks 
Finanszfroafsi roifid 

$74knial altrsittishoz ka 

Miami támogatás 
kategória 
Fleszorzás Pegsge 
Elszámolási mód 
Märfölcik6 
bout  rendelése 
Netto  egységár  [Ft] 2 199 600 
Nett4 egyságiirra 0 
jut(' AFA IFt1 
Monte  egységár  [Ft.] 3 199 60(1 
Mennylság 1 
Nettó  freak 2 199 600 
Aft  érték 0 
%ayes  költség  [Ft) 2 199 600 
Elszámolható költstg  2 199 500 
(Ft) 
Hens  elszámolható  0 
költség  [Ft) 
Támogatási százalék  100 
1%1 
Támogatási osszeg  2 199 600 
(Ft] 
Osszes kirizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
9t6finanufrozott 
Összes kMzethiató 
1(69549 (Ft)  - Szill(tól  0 
finansziroztsú 
NHS etudes FP1 Munkaerógiaci gelintitgrilát•13411kulákek 

f 

Józsefvárosi Szoclálts Szolgáltató Gronneealitl KöZport 
Felhívás  3.1.2  pont  A). 9)  C) pontjában (elsofolt tavélianységek 
Szakmai megvalroftroban köZreinöködö munkatártak költségei 
Szakmai megvadiftishoz kaixsol6d6 személyi AgegOrtforclitts 
Munkabér 
Ut6flnanszkozás 

Nem állami támogatás 

Sint  teljesltés 
Valós koltség 

Támogatást Igénylő 
Teväkenyság  my* 
Kititség kategória 
taltságtiptis 
M•gnoveziles 
Flnansziroatisi mód 
Állami támogatás 
kategória 
Ilaszerpis  Stine 
Elszikmolási mód 
Mérföldkő 
horzärendeltse 
Keno  egységár  Ian 21 660 000 
Nogg  egyságárva 0 jutó AFA [Ft1 
gnat°  egységár  [Ft] 21 660 000 
Mennyisig 1 
Nettó érték 21 660 000 
ÁFA érték 0 
Teti*,  költség  [Ft] 21 660 000 
Eiszámolható költség  21 650 000 
Iftl 
Nem elsrámoinató 
költség  [Ft) 
TimogatásIszázalék  100 
1%1 
Timogatts1 összag  21 660 000 pu 
Összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
gtófinanszirozott 
Összes klfiztthot6 
költség  (Ft).  Szálktól  0 
linanszirozÁsú 
flöszletests FPS  Közösségi is szociflis mosoda-bérkfiltségek 

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszkozisl máid 
Allami  támogatás 
kategória 
geszerzts  Joliette 
Elszámolial mód 
fitrflikik6 
hozzárendelóse 
Netto  egységár  [Ft] 
Nette)  egységirra 
jutó AFA  [Ft] 

Mennyls 
Nettó ért 

grotto  egi

k

segär 1FK/ 

AFA érték 
Tidies  költség  [Ft) 
Elsrimothat6 ktittság 
(Ft] 
Nam  elszámolható  

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Felhívás  3.1.1 pent 91  pontjában felsorolt szolt típusú tevékenységek 
Célcsoport támogatásának költségei 
Cflcsoport útiköltsége 
Célcsoport útiköltsége 
lítólinanszkozts 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

6 000 000 
1 620 000 

7 620 000 
1 
6  000  000 
1 620 000 
7 620 000 
7 620 ON 

költség  [Ft) 0 

Timogattal százalék  100 
[541 
Támogatási  (smog 7 620 000 CPU 
Owes  k1llze1het6 
költség  (Fe)  - 0 
Utóflnanszirozott 
Crosses  k111zethet6 
költség  (Ft)  - Szállít610 
finanszfrozású 
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás • motivia6s csomag Célcsoport thmogatásanak költségei Célcsoport tAikoltsége Célcsoport útiköltsége 
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Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás  3.1.1  pont  B1  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Marketing,  kommunikációs szolgáltatások költségei 
Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 
Vtófinanszfrozás 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Vale's  költség 

finansorozású „ • 
Részletezés FP3 Egészségtudatod életmód programsorozat-szolgáltatás (egyéb kommunikációs költség) 

Támogatást igöny16 Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zártkörűen Működő Részvénytärsaság 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Költségtfpus szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Megnevezés Munkabér 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Allaml támogatás Nem állami támogatás kategória 
Beszerzés jellege Saját teljesítés 
Elszámolási mód Valós koltség 
Mérföldkó 
hozzárendelése 
Netto  egysége  [Ft] 31 680 000 
Nettó egységárra 0 jutó ÁFATFe 
Brutto  egységár  [Ft] 31 680 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 31 680 000 
ÁFA érték 
Teljes költség  (Ft) 31 680 000 
Elszámolható költség  31 680 000 
1Ft] 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
1%1 
Támogatási összeg  31 680 000 [Ft] 
Összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes klfizethet6 
költség  (Ft)  - Szállítói  0 
finanszírozású 

KP1 Gyerrnek Részletezés és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek - 
bérköltségek 

Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívós  3.1.1  pont  13)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenysegek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Marketing,  kommunikációs szolgáltatások 
Megnevezés Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási,  ún. „catering"  költségek, reprezentációs költségek 
Finanszírozási mód Utófinanszfrozás 
Állami támogatás 
kategória Nem állami támogatás 

Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód— Valós költség 

hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 607 717 
Nettó egyságárra 164 083 jutó  !WA [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 771 800 
Mennyiség 1 
Nettó értök 607 717 
ÁFA érték 164 083 
Teljes költség  [Ft] 771 800 
Eiszámolható költség  771 800 
[Ft] 
Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
1%1 
Támogatási összeg  '771 800 
(Ft] 
Osszes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethetó 
költség  (Ft)  - Szállítói0 
finanszírozású 
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás speciális állásbörze, pályaorientációs-és szakmaválasztó borza-catering 

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés  Jalisco 
Elszámolási mód 
Mérföldkő  
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 220 473 
Nettó exységárra 59 527 
jutó  AP  [Ftj 
Brutto  egységár  [Ft] 280 000 
Mennyiség 1 
Nett6 értik 220 473 
ÁFA érték 59 527 
Teljes költség  [Ft] 280 000 
Elszámolható költség  200 000 
[Ft] 
Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
(Vol 
Támogatási összeg  280 000 IFt] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszirozott 
Összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - Szállítól0 

O 
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Támogetöllt flenyle SIIDAPESTECO(MOS  WIN  KENIBLET KIZSEFVflOSI ONKORMANYZAT 
Tevflegység  news  Felhivis  3.1.2 n  felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
KNOW.  katflokle @eru „litilbegek 
koltségtfpus hu 
Megnenzell KPINSliel kapCSoledő Itilltsegek 
Finanniroseslmód Iltfifinanszfrodis 
Miami tißlialWil Nem állami támogatás 
kateglorlo 
Beszerzés Milfle Fleszerzés 
elszámolási mód Vines  köaség 
Márföldkó 
hozzirendelise 
Bono  egységár  (Ft)  23.0ez es9 
Natj,elrig"  6 224 218 
Jutó  F Ft 
Bruno rifler  grti  29 276 877 
Mennyiség 1 
Nett('  irt 23 052 .659 
APA értek 6 224 218 
Teljes költség  (Ft) 29 276 877 
EiszÁmoDuató költség  29 278 877 
1Ft] 
Nem elszámolható  .0 költség  [Ft] 
Támogatási százalék  200 
PA] 
TámogltáM összeg  29 276 677 (Ft) 
Osszes killzethet6 
költség  (Ft)  - 0 
Uttifinanszirozott 
összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - SzillIt610 
finanszirozzisú 
Res:lateen KP6 Kálvária  ter  megújítésa-kivNelezes 

kategória 
Seeger:4s  »liege 
Elszámolisi  met' 
Mérföldkő 
kozzerendelöse 
Netto  egységár  (Ft] 1 092 126 

1:7sa tinigl iirra 294 874 

initto egyseaf:  [Ft] 1 387000 
Mennylság 1 
Nettó érték I  092 126 
AEA  krtek 294 874 
Teats  költség IFel 1 387 000 
Elszámolható költség  387 000 
IFt] 
Nam  elszernolliato 
Kinser." [Ft] 
támogatási százalék  28,0 
ISO 
Tómoliatála  'limn 137 000 (Pt] 
Gases  kNIzetliet6 
költség  (Ft)  - 0 
UttifInanszirozott 
Összes kiflesthet6 
költség  (Fe)  - SzáNit610 
finanszírozású 
köseletezés PI  Munkaerő-piaci irelintegráltis - speciális állesberze, pelyaorienticlópés szakmaválasztó berze-szakértoi  OIL  tanácsadás, előadás 

Támogatást Igöny16 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zink/Sri:On Működő Részvénytársaság 
tevékenység  nave FeNvfis  3,1.1  pont  B)  penile/fan felsorolt  suet @pup,'  tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Kliltsilgtfpus Marketing,  kommunikációs szolgáltatások Ntsége 
Megnevezés Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 
FInenszirozes1 mód Vtófinansziroas 
Állami támogatás Nem állami támogatás keeper', 
Ilefzenes jellege Beszerzés 
Elszámolási  mod Valós költség 
Mérföldkő 
kozzirendeles• 
Netto  egységfr  (Ft] 44 630 

Pan e/rp m.  12 050 Jute F Ft 
mutt° efts 56 660 
Mennyls49 1 
Nett,  érték 44 630 
ALFA érték 12 050 
Teljes koltseg  (Ft) 56 660 
Eiszámonsató költség  56 680 
IFt] 
Nara  elszámolbató 
költeell 
ternogatlsi százalék  700 

Timogatisi összeg  56 680 (Ft] 
Om«  killzetisete 
költség  (Fe)  - 
Utófinanszirozott 
eisszes k111zetheet6 
költség  (Ft)  - SziniuM0 
flnanszfrozású 
Itiszfetezés FP1 Munkaerőpiaci (re)integrals • speciális illfsborze. pályaorientációs-es  szakmaválasztó borze-egyéb kommunikáció 

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
lattságt(pus 
Mognevindis 
Flnanuiroziel  mod 
»US  támogatás 

Józsefváros KölöSS.19elket Nonprofit Zertkorgen Milkódó Részvénytársaság 
FeIhNis  11.1  pont  13)  pontjában felsorolt szolt  Baum)  tevékenységek 
.Célcsoport témogötásénak költségei 
CéksopOrt által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatbsok költségei 
Munkaerópiticl szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség 
utólinansOrozes 

Nem állami támogatás 

annals 
Vales  költség 



Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zärtkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szolt  douse"(  tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Marketing,  kommunikációs szolgáltatások költségei 
Megnevezés Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási,  ún. „catering"  költségek, reprezentációs költségek 
Finanszírozási mód Ut6finanszfrozás 

Miami  "mögatás Nem állami támogatás kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 979 286 
Nett6 egységárra 264 407 jutó APA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 1 243 693 
Mennyiség 1 
Nett6 érték 979 286 
ÁFA érték 264 407 
Teljes költs [Ft] 1 243 693 
Eiszámolhat költség  1 243 693 [Ft] 
Nem elszámolható  0 
költség  (Ft) 
Támogatási százalék  100 

SS1 
Támogatási összeg  1 243 693 [Ft] 
testes kitlzethetö 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól0 
finanszírozást/ 
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat-szolgáltatás (reprezentációs költség) 

Támogatási igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtfpus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft] 
Nett.]  egységárra 
jutó AFA  (Ft] 
Brutto  egységér  [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA  'Seek 
Teljes költség  (Ft) 
Elszámolható költség 
(Ft] 
Nem elszámolható 
költség  (Ft] 
Támogatási százalék 
1%1 
Támogatási összeg 
(Ft) 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)» 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól 
finanszírozású 
Részletezés 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JóZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.3  pontgiban felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
Projektelőkészités költségei 
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 
Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat építés, szakértői múlielymunkák költségei 
Utófinanszírozás 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

97512Ö 

0 

975 120 
1 
975 120 
O 
975 120 

975 120 

O 

100 

975 120 

O 

KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom • kialakítása és működtetése előkészítés 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII, KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.3  pontjában felsorolt kötelezően megyaldsitand6 tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Egyéb szolgáltatási költségek 
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek 
Utófinanszírozás 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Meg nevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 5 579 433 
Nettó egységárra 1 506 447 jutó APA  (Pt] 
Brutto  egységár [Ft1  7 085 880 
Mennyiség 1 
Nettó érték 5 579 433 
ÁFA érték 1 506 447 
Teljes költség  [Ft] 7 085 880 
Elszámolható költség  7 085 880 
IFt1 
Nem eiszámolható  0 
költség  (Ft) 
Támogatási százalék  100 

Támogatási összeg  7 085 880 

sszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethetá 
költség  (Ft)  - Szállítói  0 
finanszírozású 
Részletezés KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom - kialakítása és működtetése szolgáltatás 

' 
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Támogatást  lgtiyló BUDAPEST 
nave 

 

f0VÁROS VIII. KEROLETMSEFVAROSIÖNKORMANYZAT 
3.1.3 k  kőtelezően megvalásitande tevékenységek 

gannet 

Tewilmnymig Feedves 
Köttség attar:de Denäh

Imnn
tert 

Megnevezés Stayer 
Flnanufrezed mód trtönnartszkozu 

ternogatés Nem kattgöria 
general Jenne Beszerzés 
Elszámolási mód Vales 
Mérföldkő 
home tendelrise 

tekerülets1 értékt 

állami támogatás 

költség 

Netto  regységär  [Ft] 3 865 000 
Meted  egysen. 1 jute  AFA  [Ft 043 550 

Wet*  egys gát IFt1  4 
Mennyiség 1 

908 550 

Nettó érték 3 865 000 
AI% brook 1 043 550 
Tager  költse  [Pt] 4 908 550 
Elsztenelbatio költség  4 066 
IFt] 
Nem alszámoileató 0 költag  [Ft] 
Temegatisl százalék  100 
I%) 

550 

Timogatisl összeg 4 
(Ft] 
Összes k1l1methet6 
Writhe (Ft). 0 
Utölinanszfrozott 
Összes kirzathet6 
Betts410  (Ft)  - saalifel0 
tIminszirerAini 

000 550 

Részletezes ITS  Szomszédok Egymásért Mozgalom - klalakItisa  Fs  mGkedtetése segelynlver rendszer 

Támogatást Igenylö  BUDAPEST  FÖVAROS  V111.  KEROLETJOZSEFVÁR0510NKORMAlerZAT 
Tevilikenystig neve FeIhNes  3.1.2  pont  DI  elpontban felsorolt  *web  kapcsolódó tevékenységek 
Költség kategória Projektekficitszóds köttstige 
KÖNs4gUpus Előzetes tanulmányob engedélyezési dokumentumok költsége' 
Megnevezés Egyéb szükséges háttértanulmányok. szakvélemények 
finenulroxisl mód Utállnanuirozás 
AiMmi MitinlaMs Nem állami támogatás kategtiria 
baszermis  }allege Beszerzés 
Elszámolási  „led 'Albs  koltség 
Mérföldkő 
hozzerend•Mse 
Netto  egységár  [Ft] 8139 000 
Neste  mlysilAFAIFt1márre 737 604:3 
bath  
Bristle  egységár  [Ft] 1 117 600 
Mennyiség 1 
Nettó érték 880 000 
*FA érték 237 600 
Velez  költség  [Ft] 1 117 600 
Elszernolhetd költség  1117 600 
IFt] 
Nem elszemolbatli  0 költség  Iasi 
Temogetirs1 azásokik  loo 

Timogatás1  bung 1 117 600 (I'll 
Összes killzethett5 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinenserozott 
Összes Metes/1sta 
költség  (Ft)  - StMlit610 
flnansrlrozámí 
Résztetezes KP6 Kálvária tér megOrlsrelOkészltes 

Tiirmagetist Igénylő  BUDAPEST  FÖVAROS VIII. KEROLET)OZSERAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
reeve Fellindis  3.1.3  pontjában felsorolt kötelez6en megvakásitande tevékenységek 

Költség kategória Szakmai tenoöken  septet:  kapcsolódó szolgáltatások kökségei 
Költságtipus Egyéb szolgáltatásI költségek 
Megnevez', Egyéb. • megMIMItóshoz szükséges szolgáltatási költségek 
Flnansztrozási mód taimmtlrotie 

Nem MIen támogatás kategória 
Iteszersósjellege Bonn«  
EiszámoMs1 mód Volt 04149 
Mérföldkő 
trozzérendeles• 
Netto  egységfr  (Ft] 3 458 773 
Nett  • sé  Siva 933 860 
Stitt,  triPti l  
*mate  egységár  [Ft] 4 392 642 
Mennyiség 1 
Matte  érték 3 458 773 
ÁFA ésték 933 849 
Vegas  költség  [Ft] 4 392 642 

számolható költsilli  4 392 642 (Ft] 
Nem elszámolható  0 költség  [Ft] 
Ternegatási szmalék  100 
1%1 
Temogatási összeg  4 302 642 
(Ft] 
Összes kilizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utófireenufrozott 
Összes klfutetbrit6 
költség  (Ft)  - Szillítói0 
finanszlrovisti 
Reszietezös Általános kditstgek - könyvvizsgálói dij 



ózsetvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Felhívás  3.1.1  pont e) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Célcsoport m g 
Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségel 
Munkaerápiacl szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség 
Utófinanszírozás 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

Támogatást igénylő  J 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Koltségt  pus 
Megnevezés 
Finanszírozisi mód 
Main]  támogatás 
kategória

 

rvis Besze jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzarendeldse 
Netto  egységár  [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA  [Ft] 
Brutto  egység"  [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség  [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék 
191,1 
Támogatási összeg 
[Ft] 
Osszes kifizethet' 
költség (M - 0 
Utófinanszirozott : 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szálift610 
finanszírozású 

FP1 Munkder6-piaci frentegralás - célcsoport támogatás (alláskeresési technikák) - 
Részletezés igénybe vett munkaero-piaci szolgáltatások költségei munkaerőpiaci szolgáltatások 

Célcsoport támogatásának költségei Céicaoport által 
igénybevételével kapcsolatos költség 

támogatást igényli 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségüpus 
Megnevezés 
Finanszlrezési mód 
Miami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolás1 mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 520 200 
Nettó egységárra 0 
jut6 AFA  [Ft] 
Brutto  egységér  [Ft] 520 200 
Mennyiség 1 
Nettó érték 520 200 
ÁFA érték 0 
Teljes költség  [Ft] 520 200 
Elszámolható költség  520 200 
[Ft] 
Nem elszámolható  '0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 

Támogatási összeg  '520 200 
[Ft] 
Osszes klfizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszfrozott 
Összes kifizethető  
költség  (Ft)  - Szállítól  0 
finanszírozású 

KP1 Gyermek és ifjúsági szabadidös  Részletezés	 
programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek 

bérköftségek (célfeladat) 

Támogatóst Igénylő józservárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költsé  tí us Marketing,  kommunikációs szolgáltatások költségei 

Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási,  ún. „catering"  költségek, reprezentációs költségek 
Uto inansz roz s 

Nem állami támogatás 

g" 

1 417 323 

382 677 

1 800 000 
1 
1 417 323 
382 677 
1 800 000 

1 800 000 

O 

100 

1 800 000 

Józserváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörően Működő Részvénytársaság 
Felhivás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft tipusú tevékenységek 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér 
Utófinanszírozás 

Nem állami támogatás 

Saját teljesítés 
Valós koltség 

Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Again(  támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mUl Valós költség 
Mérföldkő  
hozzárendelése 
Netto  egysége  [Ft] 393 701 

Illetté eggse rs 106 299 ['do  ItF  [Ft 
Brutto  egységár  [Ft] 500 000 
Mennylseg 1 
Nettó értek 393 701 
ÁFA érték 106 299 
Teljes költség  [Ft] 500 000 
Elszámolható költség  '500 000 
[Ft] 
Nem elszámolható  '0 költség  [Ft] 
Támogatási százalék  1.00 [%1 
Támogatási összeg  500 000 
(Ft] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szálfitól0 
finanszírozású 

P1  Munkaerő-piaci (relintegrálás'szolgáltatás-rendezvények reprezentációs költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

Részletezés szolgáltatások költségei  Marketing,  kommunikációs szolgáltatások költségei rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, un. »cate 
költségek, reprezentaciós költségek 

-*k 
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Kann  ketoses's. Projattlök . 
költngtipus eztv dokumentumok költségei 
Megnevez" line"tnyok. szakvelemenyek 
Finanszírozási mód 
Miami támogatás  'won 66666 wow  
ketoses)* 
itinz•na  sun.  
Elszikmoies1 mód Val6s  Minn 
Mérföldkő 
hozzerondelifise 
Netto  egységér  [Ft] 4 450 000 
Nettj

i
egysil

M
 tirra 3. 201 500 

jute  FA [F 
Amato  ensile  Vt3  5 651 500 
Mennyi 
Nettó k 4 450 000 
APA fittik 1 201 500 
Teljes költség  (Ft) 5 651500 
Elszámolható költség s  651 500 
(Ft) 
Nem elszámolható  0 
költség  (Ft] 
Támogatási százalék  100 
I%) 
Támogatási összeg  5 651 500 
(Ft) 
Összes klflakethete 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszirozoet 
Osszes ktfizethete 
költség  (Ft)  - Szegite510 
finass(navisti 
Reszletezes KP5 BanmegelSzés, a könnezetternzés segkségével (CPTED) - tanulmány 

Támogatást I9eny16  BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KEROLET A2Z5EFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tavfkanyseg  mom  Fethlves  11.1  pont  B)  pontiéban  reason wort  Upusú tevékenységek 
költseg kategória BeruházÁshoz kapcsolódó költségek 
költságtjpos ePlieshez kapcsolódó költségek 
Megnevez'. Egitéshez kapcsolódó költségek 
Flnanszfroziel mód utóllrwiszirozés 
Again'  támogatás Nern állami támogatás kategória 
Beszerzés  »Repo Közbeszerzés 
Elszámolási  mod Vales  költség 
Mérföldkő  
hozzárondelese 
Nett*  intritéger 1Ft)  30 963 070 
Norte  egy' 
jute  APA [FM

egern 8 365 430 
Brutto  egységár  (Ft) 39 348 500 

Nettó lift 
Miming 1 

30 983 070 
ÁFA  fine. 8 365 430 
Teljes költség  (Ft) 39 348 500 
Elszámolható költsfg  39 348 500 
1Ft) 
Neat  elszámothatá  0 költség  (Ft) 
Temogatisl százalék  100 
1%1 
Temeastlisi Összeg  39 348 500 (Ft) 
Össze. kifizetbete 
költség  (Ft)  • 0 
UtiMinansurinett 
Összes kifizethet' 
Ulysses (Ft)  - Szállit610 
firummirozázú 
Részletes'. KP5 Dinmegelezés, a környezettervezés SegitSégével (CPTED).40401410esulkezes 

In  Lakosoozdnoossno dolgozó önkormányzati szernlók eillemks megismerését eilútrleOkimlesét eiöse906 képzési és érzeken)A4s1 
Mazietezes programok - kapcsolódó szoninatesok Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatási költségek 

egyék. a mesvAkkatishoz szukségeS szolgáltatási koltstlek 

'Donn lgányliti  BUDAPEST  rovAgps VIII. KERCRETR5ZSEPVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve  Fetal 3.1.1 Bipontjában relsOrOlt SzoR inuSe tevékenységek 

Ternogatest igénytő  BUDAPEST  FÖVAROS  WI.  KERIBLETIOZSEFVÁROSI ONKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás  11.1  pont pontjában felsoroltszat  Sun  tevékenységek 
Kenn kategória Szakmal tevékenységekhez kapcsokkló SZ91915111611MM  »Mine' 
lcoltségtipn Egyéb szolgóltatesi költségek 
Megneverás EWER-  e rneivaiSsiteshoz sz0hetteM019005681.10004gek 
Flnanszirozási ma' jtőfinanszlrozás 
Miami temogatás Nem állami temogates kateudda 
Besterzés  »Hoge .Beszerzés 
Malmo1311 mód Valós költség 
Már1.5Idke 
hozzirendekise 
Netto  egy  44444 [Ft] 1 135 260 
Nett!.  egysniirra 134 062 
Jute  AFA [Ft1 
Brutto  egységér  [Ft] 1270 122 
Mennyiség 1  
Nettó d
A

 

5 135  no rink  
KA érték 234 862 

es  kInzethete 
"nag (Ft)  - 0 
utófinanszírozott 
Összes kMzethen 
költség  (Ft)  - Szaltól  0 
linens:Weskit 

  

Teljes  MOMS (Pt] 1 270 122 
Elsz8mellitee  "Intl 1 270 IFtj 122 
Nem elszámolható 0 

 

Iteleseil  (Ft) 

  

Temogatásl szezoltels 100 

 

Ft)
Timogatási  Luskin 1 220 122 



'támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Miami  támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolás1 mód 
Mérföldicó 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 4 926 000 
Neek egységárra 0 
Jutó AFA  [Ft] 
Brutto  egységér  [Ft] 4 826 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 4 826 000 
ÁFA érték 
Teljes költség  [Ft] 4 826 000 
Elszámolható költség 
[Ft1 

4 826 000 

Nem elszámolható 
költség  [Ft) 

0 

Támogatási százalék in0 
FOEA1 
Támogatási összeg  4 926 000 
[Ft] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 
Utófinansz(rozott 
Összes kifizethetó 
költség  (Ft)  - Szállftól  0 
finanszírozású 
Részletezés 

BUDAPEST  FÖVÄROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Képzéshez kapcsolódó költségek 
Képzés költsége résztvevőnként 
Utófinanszírozás 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Vale's  költség 

KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - közösségi rendészet képzése 

Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkönle Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenysegek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

Szakmai megvalósításhoz  p 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 
Utófinanszfrozás 

Nem állami támogatás 

Elszámolhat költség  10 857 000 
[Ft1 
Nem elszámolható  n 
költség  [Ft] - 
Támogatási százalék  200 
[%1 
Timogatási összeg  10 857 000 
[Ft] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 
Utófinanszwozott 
Összes klflzethetó 
költség  (Ft)  - Szállítól0 
finanszírozású 
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat-szolgáltatás (bérleti  et 

Köitségtipus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Miami  támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 8 548 819 

rpet ttn  pó  perree tta  2 308 181 

Brutto  egységér  [Ft] 10 857 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 8 548 819 
Ära  ern& 2 308 181 
Teljes költség  [Ft) 10 857 000 

Tárnógatást igénylő Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zártkönlen Müködó Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  i3)  pontjáben felsorolt szolt tipusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek 
Megnevezés Hatósági igazgatási, szolgáltatási  <MA,  illetékek 
Finanszírozási mód utófinanszírozás 
Állami támogatás Nem állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldicó 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 220 473 
Nettó eRységárra 59 527 
Jutó  ÁF  [Fti 
Brutto  egységér  [Ft] 280 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 720 473 
APA érték 59 527 
Teljes költség  [Ft] 280 000 
Elszámolható költség  280 000 
[Ft] 
Nem elszámolható  3 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
DS] 
Támogatási összeg  280 000 
[Ft' 
Osszes kifizetheti 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítói 
finanszírozású 
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat - szolgáltatás (hatósági dij) 

734 • 
68+73 



toirsegtlpus 
Meg nevez  es 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Illeszerzös  »liege flatelas 

mód Vales  Olt* 
Mérföldkó 
hozzirendelése 
Netto  egysegör  (Ft] 39 630, 513 
1°.°1 88Xsi kr° 10 700 238 NO Fs  tirt 
Braille lell4941 (Ft) 50 330 751 
Mennyis 1 
Nettó érték 39 630 513 
ÁFA érték 10 700 238 
Teljes költség  (Ft) 50 330 751 
Elszámothat6 költség  so 330 751 
liFt) 
Nem eiszemolhat6 
költség  (Ft) ° 
Tilmegatisl százalék  100 
l%) 
Támogatási összeg  50 330 751 

Osszes kilizethet4 
kollseg  (Ft)  - 0 
Vtötinanszirozott 
Összes kinzethetd 
költség  (Ft)  - Száriltói  0 
finanszírozAsú 
Re radian ás 

Támogatist igenylee 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Köitségt'pua 
Meg nerve:  és 
FInansztroziel  mild 
Miami támogatás 
frategierla 
leszen',  kliegs 
Elszámolási  m64 
Márlökik6 
howirrendelese 
Mato  egységét  (Ft) 472 441 

Jute  Nettó 
A gys FA 1Ft 

Bruno  egy r (Ft) 600 000 

erra 127 559 
t
  

Mennyiség 1 
Nett'  érték 472 441 
ÁFA ásták 127 559 
Trines  költség  (Ft) 600 000 
liszámoinet6 költség  600 000 

Item  elszámoltató  0 keritteg  (Ft) 
Tilmogatts1 százalék  100 

Támogallsi  600 000 (Ft) 
Osszes kirlzethet6 
koltság  (Ft)  - 0 
Utólinanszirozott 
Összes kllizetheto 
költség  (Ft)  - Szeillt610 
finanszírozású 

Reszletezés KP3 Probllmaortentelt közösségi rendeszet Wallkill's.  -catering 

Támogatást igénylő józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ 
Tovekenyseg neve Felh/väs  3.1.1  pont II) pontjában felsorolt szolt tiput) tevékenységek 
Költség kategtria Szakmai tevékenysthez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

Egyéb szolgáltatási költségek 
tgyéb, • inslIvellisithshoz szókAges szolgáltatási költségek 

FP1 Munkiers5.paci (re)lnlegrálls - szolgáltatás 

Moravcsik AlapItyöny 
Felhlvás  3.1.2  pont  A). 0) c)  pontjában leisoroK tevékenységek 
Projektelőkészités költségei 
Előzetes tanulmanyok, engedélyezési dokumentumok koltsegel 
Múszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek. staklöll  tervekkel) 
Utólnanszfrozás 
Nem állami támogatás 
Beszerzés 
Yells  költség 

Nem 61Mmi támogatás 

Tó megifearit lofooto 
Tevekene

w
i
en
teve 

Költség 
pus 

Megnevens 
Iinanszirozási mód 
Allami  támogatás 
kategória 
Benzenes »One 
Eiszámolósi mód 
Stárlöldk6 
hozztrandeldse 
Netto  egységét Irt) 
Mena  egyságilin 
Örtó ÁFA IFU 
Brutto  2söglie 
Mennyl 
Nettó érték 
AKA *mirk 
Teller  költség (Ft3 
Elszámolható költség 
1Ft) 
Nem elszámoMató 
költség  [Ft) 
Tarnogatási százalék 
1%) 
Tarnogatási összeg 
(Ft) 
Osszes klfizethet6  

BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERÜLET)015EFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
felleviis  11.1  pont  El)  pontjában felsorolt szoft tfpusú tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Marketing.  kommunikációs szolgáltatások költségei 
RendeZvényszervezöt kapcsolódó ellatást ún. .catering-  költségek. reprezentáads költségek 
Ja46MOSzkozis 
Neal  611arni támogatás 

94szeillill 
WKS  kettle 

kÚtoilfsmaégn(sFztiro-zott 
Összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - SzAlUt610 
finanszirotist) 

1 511 646 

.424 344 

1 995 990 

a 571 646 
424 344 
1 995 990 
1 995 990 

O 

100 

1 995 990 

O 

Részletezés FP.  Munkahelyteremtés megváltozott rnunkak4Peste9Gel részére- előkészítés 



É* (1) 
-74+7 3 

Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  13)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Köitség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Megnevezés Munkabér 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Állami támogatás Nam  állami t ámogatás 
kategória 
Beszerzás  Renege Saját teljesítés 
Elszámolfil mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzarendelf se 
Netto  agyságár  [Ft] 520 200 
Nettó egységárra 0 
jutó ÁFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 520 200 
Mennyiség 1 
Nettó érték 520 200 
ÁFA érték 0 
Teges  'salts? [Ft] 520 200 
Eiszámolhat költség  520 200 [MI 
Nem elszámolható  0 költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
[91,1 
Támogatási összeg  520  200 
[Ft] 
Classes  k1f1zethet6 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanswozott 
összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól0 
finanszírozású 
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozatbérköltségek (célfeladat) 

Támogatást igény16 Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  13)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Költségtfpos Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegu ráfordítás 
Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
Finanszírozási mód utófinanszírozás 
Állatmi támogatás Nem  Ham(  támogatás kaegória 
Beszerzés jellege Saját teljesítés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft) 
Nett.*  egységárra 
jutó AFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség  [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
[941 
Támogatási összeg  94 503 [Ft] 
Osszes klfizethetó 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
összes klfizethet6 
költség  (Ft)  - Szállítói 
finanszírozású 

Részletezés B181  Gyermek és irytíségi szabadidős programok hálózata, hátányod helyzetú sportoló fiatalok ehetséggondozása, közösségi miniprojektek - 
bérjárulékok (célfeladat) 

94 $03 

0 

94 503 
1 
94 503 
0 
94 503 

94 503 

0 

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
FInanszírozási mód 
[Shansi  támogatás 
kategória 
Beszerzés  [allege 
Eiszamolási mód 
Merföldk4 
hozzárendelése 
Netts)  egységár  [Ft] 604 817 

Nettá  errs 163 301 jutó  /SF Ft 
Brutto  egységár  [Ft] 768 118 
Mennyiség 1 
Nettó  Mt& 604 817 
ÁFA érték 163 301 
Teljes költség  [Ft] 768 118 
Elszámolható költség  768 118 [Ft] 
Nem elszámolható  n 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
1°A1 
Támogatási összeg  768 118 [Ft] 
Osszes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - Szállitói0 
finanszírozású 
Részletezés 

Józsefváros Közosségesért Nonprofit Zártkörűen Műki3c16 Részvénytársaság 
Felhívás  3.1.1  pont  B)  pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagkoltség 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
utófinanszírozás 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

FP1 Munkaerő piaci (re)integrál anyag 



Államl támogatás 

Tevekenyság neva Felldvi 
Timogalast  101946  JÓzseNéfOSKözösségelért 

Költség kategória  Ada.  eintn= MM)

 

...sagpus 

Ft I 00000 I mód . . 

kategória 

Megnevezés 
AMSÁ 
Adók, 

non,  'was  ge nem monilat6  &nu 

Nem MIMI Mingputlia 

irtemise itimnixonlubiAtitt . _ ._  

.. . _ .... . . 

_ _ . 

Beszerzés  Pillage 
Elszámolhal mód • •• • . • - 
Mirföldkó 
hozzárendeMs• 
Netto  egysögär  (Ft) 428262 
Nettó egységitra 
Jutó ÁFA  1141 
gretto

i

lmigér  [Ft] 8211 242 
Mennyla 
Nettó k xt28  '262 
ÁFA  {reek 
Token  ligiteág  (Ft] 828 362 
Elszensolható költség  628 262 
IFti 
Nem elszámolható

 0 kbits49  [Ft! 
Támogatási százalék  100 
1%] 
Tár oilatasi  asst. '.  828 262 1Ft] 
Osman  kilzethet6 
költség  (Ft)  - 0 
yadinanszirozott 
Ossza' kitIzet).et6 
költség  (Ft)  - Szállitól0 
Ilnanszfrozású 
Részletevés Adók, közterhek-reptezentecifes adó 

Támogatást igénylő Moravcsik AlansanY 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.2  pont  A). B)  C) pontjában felsorolt tevékenységek 
Költség kategória Beruharashoz kapcsolódó kökságek 
Költságthzus építéshez kapcsolódó költségek 
Megnevez" Epitéshez kapcsolódó kőkségek 
Pinanszkozási mód Utófinanszirozás 
/Semi  támogatás Nem Miami támogatás kategória 
Squeezes  jellege beszerzés 
elszámolási mód Valets  kokség 
ferirföldkó 
hozzarendeMse 
Netto  egyságar  (Ft! 13 385 P27 
Pistil  7r d? lima  3 614  )» JsreS  F Ft 
Mutt°  er

p
ailgar  [Ft] 17 000 000 

Mennyls 1 
Nettó érték 13 385 827 
ÁFA érték 3 614 173 
Takes kettle; [Ft' 17 000 000 
Elszámolható költség  17 000 000 
[FM 
Nein  elszámolható 
költség  (Ft) 0 
Temegatás1 százalék  100 
1%1 
Ternogatisl összeg  17 000 000 
Mt] 
basses  kMzethet6 
költség  (Ft)  - 
OtófInanszirozott 
°sizes  kifizethet6 
költség  (Ft)  - ssállítőlo 
tInainzironisú 
Starlets:es FP4 Municalselyteremtés megváltozott munkaképességűek részére - kivitelezéshez kapcsolódó költségek 

Temog Menyid  BUDAPEST  FÓVAROS VIII. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÓNKORMANYZAT 
Tevékenység  nave Felhívás  3.1.3  pontjában felsorolt kötelez6en megvalósítandó tevékenységek 
Költség kategória Projektelókészités költségei 
Költságtipus Közbeszerzési költségek 
Megnevezes Közbeszerzési eljárás  001. 
Finanszírozási mód Vtfdlnanszlrozas 
Állami támogatás Nem fillaml támogatás kategória 
Beszerzés  Milne Saját teljesítés 
Elszámolási  mied Valós költség 
Márlöldk6 
hozzárendelése 
Netto  egységér  [FM 2 000 000 

Jute  ÁFA  (F 
egységén.Nettó  0 

finale  egyzemir  (Ft) 2 000 000 
Mennyiség 1 
Nettó értik 2  000  000 
ÁFA érték 0 
Males  költség  (Ft) 2 000 000 
Elsztirnontetó költség  2 000 000 
[FM 
Nem elszámolható 
költség  (Ft) 0 

Tagatás1 százalék  100 me 1%) 
Támogatás osszeg  2 000 000 
[Ft) 
Osszes kinz•thetó 
koltseg  (Ft)  - 
Utófinanszírozott 
Összes k111zethet6 
koltség  (Ft)  - Smillit610 
finanszírozású 
Részletezós Általános koltségek - kozbeszeizési eljárás dó. 

/1/ Ii 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Fellgvás  3.1.3  pontjában felsorolt kotelezően megvalásitando tevékenységek 
Projektmenedzsment költség 
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértő i szolgáltatás dlja 
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértölszolgáltatás düa 
Utótinanszkozás 

Nem Miami támogatás 

Saját teljesítés 
Valós költség 

Támogatást Igénylő  
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Miami  támogatás 
kategória 
Beszerzés  ;allege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendetése 
Netto  egységár (Ft]  39 370 079 
Nettó egységárra 10 629 921 jut] *FA  EFM 
Brutto  egység"  (Ft] 50 000 000 
Mennyiség 1 
Nett6 érték 39 370 079 
AFA órMic 10 629 921 
Teljes költség (Ft) 50  000 000 
Elszámolható költség  50 000 000 (Ft] 
Nem elszámotható  0 
költség  (Ft] 
Támogatási százalék 

Támogatási összeg  00 000 000 (FM 
összes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
összes kifizethető < 
költség  (Ft)  - Szállít610 
finanszírozású 
Részletezés Altalános költségek - Rév8  Zn.  projektmenedzsed dfjazása 

Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiétt  Nonprofit  Zártkörtlen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás  3.1.1  pont  El)  pontjában felsorolt szoft  [Must)  tevékenységek 
Költség kategórla Célcsoport támogatásának költségei 
Költségtípus Célcsoport képzési költségei 
Megnevezes Képzéshez kapcsolódó költség 
Flnanszirozási mód Utofinanszirozés 
Miamategóri

i timogatás Nem állami támogatás ka 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft) 27 653 150 
Nette  egységárra 7 466 350 jute  AFA  (Ft] 
Brutto  egységár  (Ft) 35 119 500 
Mennyiség 1 
Nettóérték 27 653 150 
AFA árték 7 466 350 
Teljes ,költség IFt] 35 119 500 
Elszámolható költség  35 119 500 (Ft] 
Nem elszámolható 
költség  f Ft] 
Támogatási százalék  100 

Támogatási összeg  35 119 500 

Összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizetheteS 
költség  (Ft)  - Szállítól 
finanszírozású 
Részletezés FP2 Képzések 

Monitoring mutatók 
Monitoring mutató Bázisérték dátuma ,megnevezése 
Helyre állított 

Bázisérték dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 

lakoegységek városi 
területeken  (C040) 

2021.06.30. 304 304 304 

Helyreällftott 
lakoegységek városi 
területeken  (C040) 

2022.06.30. O 304 304 

Helyreállftott 
lakoegységek városi 
területeken  (C040) 

2023.06.30. O 304 304 

Helyreállftott 
lakoegységek városi 
területeken  (C040) 

2024.06.30. O 304 304 

Helyreállított 
lakóegységek városi 
területeken  (C040) 

2025.06.30. O 304 304 

Helyreállított 
lakoegységek városi 
területeken  (C040) 

2026.06.30. O 304 304 

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

2021.06.30. 76 957 76 957 76 957 

(C037) 

    

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

2022.06.30. 0 76 957 76 957 

(C037) 

    

Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

2023.06.30. 0 76 957 76 957 

(C037) 
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városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 

2024.06.30. 0 76 957 76 957 
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Integrált 
városfejlesztési 
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területek lakossága 
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Integrált 
városfejlesztési 
stratégiákba bevont 
területek lakossága 
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Szegregátumok 
integrálását szolgáló 2021.06.30. 5 5 
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létrehozott vagy 
helyreetlFtott nyitott 
terek  (C038) 

- 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐ SÍTETT SZÖTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
104/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  elfogadja a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Värosrehabilitációs 
Programhoz (azonosító szám: VEKOP-  6.2.1-15-2016-00013)  kapcsolódó mérföldkövek 
ütemezésének módosítását a következő táblázat szerint: 

  

Támogatási 
Szerződés szerinti 
ütemezés 

Módosított 
ütemezés 

I. mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki 
előkészítése 

2019.01.31. 2019.07.31. 

2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány 
és mellékleteinek elkészítése, 
benyújtása 

2019.02.15. 2019.08.15. 

3. mérföldkő Kivitelezéshez kapcsolódó 
közbeszerzések lefolytatása 2019.06.30. 2019.09.30. 

4. mérföldkő Kivitelezés !, ütem 2019.12.31. 2019.12.31. 
5. mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.04.30. 2020.04.30. 
6. mérföldkő Kivitelezés  Ill.  ütem 2020.08.31. 2020.08.31. 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2020.12.31. 2020.12.3  L 
8.mérföldkő Fizikai befejezés 2021.06.30. 2021.06.30. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására és a 
dokumentáció benyújtására az Irányító Hatóság felé. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. módosítja a  250/2017.  (XII.  19.)  számú határozatának  2. b)  pontját  at  alábbiak szerint: 
egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges 
módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, a projekt 
fizikai befejezési határidejének módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges 
tartalmi módosítását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4.,  az esetleges módosításokat követően azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt. 

Napirend  4/2.  pontja 
Javaslat endéktiblák elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sara Botond - polgármester 
Sántha Pétemé - alpolgármester 





FELHÍVÁS 

-.03!—Ngc.A1,4 

A  lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést  es  közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek 
megvalósítására  Budapest  leromlott városi területein 

A  felhívás címe:  A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 

rehabilitációja 
Budapesten 

A  felhívás kódszáma: VEKOP-6.2.1-15 

Magyarország Kormányának felhívása  Budapest  részére', a leromlott városi területek rehabilitációjának 
és az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása érdekében. 

A  Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tüzte ki a telepszeri körülmények között élők 
életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését (lehetővé 
téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerőpiaci részvételüket) és az 
önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását.  A  cél elérését 
a Kormány az önkormányzatok és társadalmi partnereik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen 
felhívásban foglalt fettételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

• a benyújtott támogatási kérelmekröl a jogszabály által meghatározott határidőn belül2  dönt. 

• A  felhívás feltételeinek megfelelö projekteket  100  millió  Ft  —  2000  millió  Ft  közötti vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

• Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a felhívásban 
meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A  támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3, hogy: 

• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a leromlott városi területek rehabilitációja és az ott élő 
lakosság felzárkózása cél eléréséhez 

• a kapott támogatáson felül öneröböl finanszírozzák a projektet. 

• a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását a fenntartási 
időszakban. 

1  Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a telhlvas jogosultsági feltételeinek. 
Kérjük a támogatási kérelem benyújtása etatt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a  3.  Is  4.  fejezetekben. 
2 A  projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a  272/2014.  (XI.5.) Konn, rendelet tartalmazza. 
3  A  támogatási kérelem benyújtásira és megvalósitásdra számos egyéb feltétel vonatkozhat. Késjük, tanulmányozza  at  ezeket a 
felhlvés további fejezeteiben. 
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A  Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban:  ÁÚF), 

valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató  c.  dokumentum és kapcsolodó mellékletei (pénzügyi 

összesítők), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon. 

A  Felhívás, az  ÁÚF,  a szakmai mellékletek, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és a kapcsolodó 

mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák 

a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhivásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az  ÄÚF-ban  vagy a 

Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényere 

kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az  ÁÚF,  Pénzügyi Elszámolási 

Útmutató a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek kapcsolódó dokumentumai esetén az Irányító 

Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, 

hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! 
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1. A  TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A  Felhívás indokoltsága és célja 

A  Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program fő küldetése és átfogó  cap,  hogy biztosítsa a 
Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, valamint a 
region belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését. 
Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával  es  „Magyarország 
Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra"  c.  dokumentummal összhangban a 
leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-
fizikai-gazdasági problémák  komplex  módon  veto  kezelése a területen élők társadalmi integrációjának 
elősegítése érdekében. 
A  beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak 
bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. 
Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen 
demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony 
társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. 
A  szociális városrehabilitációs programok alapvetően a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) Szociális 
Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program alapján annak mellékletében, a .Krízisterületek 
lehatárolása'  c.  dokumentumban meghatározott módszertannal lehatárolt, és a 10%-os küszöb alapján 
kijelölt krízis és/vagy veszélyeztetett tömbökre fókuszálhatnak: 

Krízis tömbök: Azok a tömbök, amelyek társadalmi  es  fizikai mutatók mentén a legrosszabb 
helyzetűek, ahol a hátrányok leginkább halmozódnak. 
Veszélyeztetett tömb: Azok a törnbók, amelyek társadalmi  es  fizikai mutatók mentén ugyan nem 
tartoznak a legrosszabb helyzetűek közé, azonban a helyzet további romlását nem lehet kizárni. 

A  lakhatási műveletek szélesebb körü támogatása, vagyis új szociális bérlakások építése és vásárlása az 
alábbi feltételek mellett valósulhat meg. 

A  programok: 
- marginalizätt közösségeket céloznak; 
- komplex programok keretében és 
- integrációs céllal valósulnak meg. 

A  terület további leromlásának megakadályozásához kapcsolódóan az intézkedés lehetőséget biztosít az 
akcióterületen élő alacsony státuszú lakosság közösségi és rekreációs tevékenységeinek segítésére, igy 
az ehhez kapcsolódó közösségi, szabadidő eltöltésére alkalmas rekreációs területek (pl. közterek, 
közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldterületek) kialakítására, 
megújítására. Ilyen módon az intézkedés a közösségi funkciók erösödése, a fenntartható fejlődés 
biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. 

Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítöen vagy megalapozóan .szoft" típusú tevékenységek 
biztosítása kötelező (például társadalmi integrációt segítő, közbiztonsági programok). 

Tárgyi felhivás a területi szereplő Kormány  Mal  elfogadott integrált területi programjainak 
a megvalósítását szolgálja. 

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 
fenti célkitüzésnek. 
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1.2. A  rendelkezésre álló forrás 
A  Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a VEKOP 

beavatkozási területén:  12 601  millió  Ft. 

A  támogatott támogatási kérelmek várható száma:  10-12  db. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 

1.3. A  támogatás háttere 

Az  intézkedés javítja  a  hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, életesélyeit, és lehetőségeit, ezáltal 

segítve  a  társadalmi kohéziót az épített környezet minőségi megújításával  es a  foglalkoztatásra, az 

oktatásra, az egészségügyre,  a  szociális szolgáltatásokra,  a  közösségfejlesztésre,  a  közbiztonságra  es  az 

elkülönülés megszüntetésére irányuló komplex tevékenységek által. 

Jelen felhívást  a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív  Program  (továbbiakban: VEKOP) 

keretében  a  Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 

(IH)  hirdeti meg az az  1011/2016. (I. 20.)  Korm. határozat  a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program  éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján. 

2.  ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha  információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi  2020  ügyfélszolgálathoz a  06 1-896-
0000-ás  normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig  8:30  órától  16:00  óráig, pénteken  8:30 

órától  14:00  óráig fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a vvww.palyazat.gov.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi  2020  ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 



3. A  PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következöknek: 

3.1.  Támogatható tevékenységek bemutatása 

A  Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

3.1.1  önállóan támogatható tevékenységek (az alábbiakban felsorolt fötevékenységek 

(A)  lakófunkció +  B) soft)  mindegyikéből  1-1  tevékenység kötelezően megvalósítandó): 

A)  Lakófunkciót erősítő tevékenységek: 

I. Krízis- vagy veszélyeztetett tömb területén: 

a) Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek alapító 
okiratában/alapszabályában nem külön tulajdonként definiált elemek energiahatékonyság 

javításával egybekötött korszerűsítése, felújítása az alábbi tevékenységeken keresztül: 

homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; 

tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; 

lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása; 

épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor 
gyűjtőkémények, stb.); 

telken belüli hiányzó közművek kiépítése. 

b) A modern  szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati (ide 
értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató 
kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába 

kerülő szociális bérlakások korszerüsitésének keretében energiahatékonyság javítással 
egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek: 

- homlokzati nyilászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; 

- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; 

fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, 
elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje; 

komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés; 

belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása; 

burkolatok cseréje; 

beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése; 

bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, 
valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek fözésére, sütésére, hűtésére és 

ruhatisztításra alkalmas berendezés. 

melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása 

bemutatott; 

telken belüli hiányzó közművek kiépítése; 



- kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok az önkormányzat  Ode  értve 

a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató 

kizárólagos tulajdonába kerülnek. 

c) önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként 

kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése: 

- bontás (a lakó funkció teljes megszüntetése); 

- összenyitás (a  lake.  funkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése). 

d) Meglévő önkormányzati  Ode  értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot 

is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló szociális bérlakás kiváltásával új, 

komfortos, lakók számára megfizethető fenntartású szociális bérlakás építése, kialakítása. 

Legfeljebb a megszüntetett lakásokkal azonos lakásszámmal, a rendeltetésszerű 

használathoz szükséges közmű bekötésekkel és eszközbeszerzéssel együtt, 

Ebben  az esetben a  3.2  pont integrált területre költözésre vonatkozó műszaki-szakmai 

feltételei közül az alábbiak is relevánsak:  38., 40., 41., 42., 49., 50., 52., 53., 55. 

Amennyiben a kiválasztott akcióterület krízistömböt tartalmaz, a fentiekben felsorolt 

tevékenységek mellett az alábbiak is támogathatóak: 

1) Az akcióterület egészén, vagyis az akcióterület azon részein is, amely kívül esik a 

krízisterület(ek)en: 

Maximum 1  db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként, amennyiben a 

folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással 

tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára. 

(Az akcióterület definícióját lásd. a Felhívás  2.  sz. melléklet és a  10.  sz. melléklet 

fogalomjegyzékében.) 

2) A  beavatkozási helyszín(ek)en: 

a) önkormányzati  Ode  értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális 

bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek: 

- vásárlása, 

- építése, 

komfortosítása, felújítása, 

bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, 

valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és 

ruhatisztításra alkalmas berendezések. 

(A  beavatkozási helyszín definícióját lásd. a Felhívás  10.  sz. melléklet fogalomjegyzékében.) 

B)  Szoft típusú tevékenységek: 

a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, 
b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok, 
c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok, 



d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés 
megszervezése, OKJ-s képzések, 

e) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése  es  a célcsoport 
elhelyezkedésének segítése érdekében, 

f) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolítása és kapcsolódó 
szükséges eszközbeszerzés, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás 
célját szolgálják  es  nem kerülnek értékesítésre, 

g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a 
kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
kialakítása, 

h) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat), 
i) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz, 
j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója, 
k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási  As  készségfejlesztési programok, 
I) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás, 
m) bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság erösitésével 

kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák  es 
cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel 
(területi vagy helyi szervek), 

n) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása  es  folyamatos 
felülvizsgálata, 

o) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetés is tervezett, úgy 
elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási helyszínen (a költözéssel érintett ingatlanok 
környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek 
használhatók: 

• mentorálás, 

• mediator  biztosítása, 

• attitüdformáló tréningek, 

• előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók  es  az odaköltözök között, mely 
moderator,  facihtátor bevonásával zajlik, 

• lakossági fórumok szervezése. 

A  felsorolt szoft típusú tevékenységekhez kapcsolódó, szükséges  es  indokolt eszközbeszerzés és 
anyagvásárlás támogatható. 

Az akcióterületen élő lakosság integrációját segitö komplex fejlesztések kialakítása érdekében kötelező az 
infrastrukturális tevékenységeket kiegészítő "szoft" típusú tevékenységek megvalósítása, elsősorban a 
helyi, akcióterületi lakosság számára, melyeket az infrastrukturális fejlesztésekkel összehangoltan, 
integrált módon szükséges végrehajtani. 

A  kötelezö "szoft" tevékenységeknek egyértelműen reagálniuk kell az akcióterületen azonosított 
társadalmi problémákra, valamint elvárás, hogy a projekt megvalósítási időszakát végigkísérjék. 
Valamennyi projektelem esetében elvárás, hogy a fizikai beruházások legyenek összhangban a "szoft" 
jellegű beavatkozások céljaival.  A  tevékenységek közvetlenül az akcióterületen élő lakosság és a 
beavatkozási helyszin(ek)re költözök felzárkózását, társadalmi integrációját  es  közösségépítést kell, hogy 
szolgálják. 

3.1.2  önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 
A  felhívás keretében önállóan nem, csak a  3.1.1.  fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogathatók az alábbi tevékenységek az akcióterületen: 

A)  Közösségi  es  szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú 
lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében: 



a) Átmeneti céllal4  szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához szükséges 

eszközbeszerzés; 

b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, 

társasházi albetét, nyitott terület kialakítása, felújítása, bővítése, átalakítása; 

c) Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, szociális és szociális munkás irodahelyiség 

kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés; 

d) Az alacsony társadalmi státuszú lakosság, marginalizált közösség felzárkózásához, 

beilleszkedésének elősegítéséhez, készségfejlesztéshez közvetlenül szükséges eszközök 

beszerzése. 

B)  Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló 

tevékenységek: 

a) Polgárőrség, szomszédsági rendőrség épületének kialakítása, felújítása,  mobil  konténer 

létesítése; 

b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése. 

C) Foglalkoztatást elősegítő funkció: 

a) Kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, marginalizált közösség munka 

világába való visszavezetését előkészítő gazdasági tevékenységekhez szükséges épület, 

helyiség kialakítása, felújítása, bővítése, a szükséges eszközök beszerzése. 

b) Az akcióterület határain belül közösségi kert kialakítása, amennyiben az a foglalkoztatás 

elősegítésének célját szolgálja és a termesztett növényeket nem eladásra szánják.  (A 

közösségi kert kialakításához lehetőség van növényirtásra, terület-rendezésre, kerítés, 

hiányzó közművek, tároló építésére.) 

D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek: 

a) önkormányzati  Ode  értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vagy, a fejlesztés eredményeként 

kizárólagos tulajdonába kerülő, felújítással érintett lakó- és közösségi funkció esetében: 

• kapcsolódó udvarrendezés; 

• kerítés kialakítása, felújítása. 

b) Megújuló energiaforrások használata a  3.1  pontban nevesített épületek gazdaságosabb, 

korszerűbb üzemeltetése érdekében. 

c) Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása, gyűjtőszigetek kialakítása a 

településképhez illeszkedő módon (járműbeszerzés nem támogatható). 

d) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, 

minőségi utcabútorok elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés. 

e) A  fejlesztésre kerülő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra 

kiépítése, komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék 

hasznosítására. 

f) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű 

lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő: 

4  az átmeneti időszak nem lehet rövidebb, mint a fenntartási időszak. 



• járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak 
felújítása, kialakítása; 

• kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpáros létesítmények, kerékpártárolók kialakítása, 
felújítása5; 

• buszöblök  es  buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei), kialakítása, felújítása; 

• gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; 

• akcióterületre eső önkormányzati közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő 
ellátása; 

• biztonságos közlekedést segítő rendszerek tervezése, telepitése (kizárólagos bejárással 
elérhető területek nem támogathatók). 

g) Barnamezős területek közösségi célú rehabilitációja: 

• közterületek kialakítása végleges  es  átmeneti hasznosítás céljából egyaránt, 

• a bamamezös terület hasznosítható épületállományának felújítása, rehabilitálása 
közösségi funkcióinak megerősítésével, kialakításával. 

• a barnamezös terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása, kialakítása 
társadalmi tevékenységek kiszolgálására, különös tekintettel a terület 
környezetminőségének (talaj, növényzet, mikroklíma stb.) javítására  es  az 
újrahasznositásra. 

h) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő korszerű'  energiatakarékos közvilágítás 

kialakítása, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése 

(felhivjuk a figyelmet, hogy a fővárosi önkormányzat konzorciumi tagként való bevonása a 

tulajdonosi és üzemeltetői kör miatt szükséges lehet); 

Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel-  es  csapadékvíz-elvezetés rendszerének 

felújítása, kiépítése; 

j) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közmüves ivóvízellátás  es 

szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, kiépítése; 

k) önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő távfűtés és melegvíz-szolgáltatás 

vezetékrendszerének felújítása, korszerűsítése. 

I) A  hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-

férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése a felhívás a  3.1.1  és  3.1.2  pontjai 

alapján fejlesztéssel érintett épületekhez tartozóan. Parkolóhely építés, felújítás esetén 

elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a 

Felhivás  3.2  pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével. 

3.1.3  önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek 

A  felhívás keretében további, önállóan nem, csak a  3.1.1.  fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 

támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

a) Energiahatékonysági intézkedések; 

b) Szórt azbesztmentesítés — amennyiben releváns, jelen felhívás  3.2  fejezetében az 

azbesztmentesitésre vonatkozó feltételek alapján; 

5  A  projektjavaslat keretében kizárólag a Felhívás mellékletei között megtalálható .Kerékpár támaszok, kerékpár 
parkolók, és kerékpáros pihenőhelyek" tárgyú segédlethez illeszkedő kerékpár tárolók és parkolók kiépítése 
támogatható. Kerékpáros létesítmények tervezése, építés, és vagy felújítása esetén az ÚT.  201.203: 2010  Utügyl 
Műszaki Elóiris az Irányadó. 



c) Akadálymentesítés; 

d) Nyilvánosság biztosítása; 

e) Legalább egy bűnmegelőzéssel kapcsolatos szoft tevékenység. 

3.1.4  Nem támogatható tevékenységek 
Kizárólag a jelen dokumentum  3.1.1-3.1.3  pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható 
tevékenységnek. 

Nem támogatható tevékenységek különösen: 

a) A  projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, 
felújítása, korszerűsítése vagy építése, illetve fűtéskorszerűsítés esetén a magántulajdonú 
ingatlanokban fűtőtest csere; 

b) Olyan programok, melyek nem szolgálják a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, 
beilleszkedését; 

c) Köztéri műalkotások építése; 

d) Kereskedelmi szálláshely-fejlesztés; 

e) A  projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzés; 

f) Buszpályaudvar épületeinek fejlesztése; 

g) A  családok akcióterületről történő kiköltöztetése során azok összeköltöztetése az integrált 
lakókörnyezetben; 

h) Az akcióterületen új lakás építése (meglévő épületben lakófunkció kialakítása lehetséges a  3.1.1 
I.  A) es 3.1.1  II.  1)  alpontok alapján). Kivételt jelent,  ha  a település méretéből adódóan a 
beavatkozási helyszín az akcióterületen belül kerül kijelölésre  es  a  3.1.1 A)  I.  d)  pont szerinti 

lakáskiváltás.9; 

i) Gépjárműbeszerzés; 

j) Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása, fejlesztése (az EFOP-ban támogatható); 

k) Közintézmények infrastruktúrájának fejlesztése (pl. közoktatási-, egészségügyi intézmények, 
Kormányhivatalok), a  3.1.2  pontban felsoroltak kivételével. 

I) VEKOP  5.3  intézkedés keretében fejlesztéssel érintett helyrajzi számon kerékpártárolók 
kialakítása, felújítása (ezeket a tevékenységeket a VEKOP  5.3  intézkedés keretében szükséges 
megvalósítani). 

3.1.5 A  támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 
A  Felhívás alapján közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás keretében a támogatható 
tevékenységek — kivéve a  3.1.2.  D pont  l)  alpont szerinti elektromos töltő-infrastruktúra kialakítás - 

6  A  Felhívás  2.  sz. mellékleteként megtalálható  MT  útmutató  3.2  pontja alapján a beavatkozási helyszint alapvetően az 
akcióterületen klvül kell kijelölni. Amennyiben a település méretéből adódóan kizárólag az akcióterületen belül jelölhető ki a 
beavatkozási helyszín, annak alapos indoklása szükséges bemutatva azt is, hogy az akcióterületen kivül miért nem található 
költözésre alkalmas integrált környezet. 
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finanszírozása a támogatást igénylő szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ  107.  cikk  (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben 

a. a támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, vagy 

b. a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós 
joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez 
hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más 
liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet. 

A  Felhívás alapján elnyert finanszirozásból megvalósított vagy fejlesztett települési parkolási infrastruktúra 
illetve parkolási informatikai rendszer üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül 
az EUMSZ  107.  cikk  (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a tevékenység nem 
minősül gazdasági tevékenységnek. 

Az elnyert finanszírozásból megvalósított közmű-infrastruktúra (pl.: közmű, önkormányzati vagyonkezelés) 
kiépítés, fejlesztés, felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az 
EUMSZ  107.  cikk  (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben 

a. az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal 
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló 
(liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált 
földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet, vagy 

b. az üzemeltető az infrastruktúrát piaci feltételek mellett üzemelteti. 

A  támogatásból beszerzett eszközök üzemeltető részére történő átadása azonban állami támogatásnak 
minősül, amely az EUMSZ  106.  cikke  (2)  bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott 
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,  2011.  december  20-i  2012J21/EU bizottsági határozat  (HL 
L  7., 2012.1.11., 3. o.)  szabályaival összhangban nyújtható. 

A  Támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatásból beszerzett eszközök üzemeltetésbe adása esetében 
a 2012/21/EU bizottsági határozat szabályaival összhangban közszolgáltatási szerzödést köt az 
üzemeltetővel •és azt az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképröl szóló  37/2011.  Korm. rendelet (továbbiakban:  37/2011. 
Korm. rendelet) alapján bejelenti a Támogatásokat Vizsgáló Irodának. 

Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása a fentiek alapján az EUMSZ  107.  cikk  (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, az a  2014-2020  programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 
szóló  255/2014.  (X.  10.)  Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi táblázatban 
szereplő jogcimeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előirások alapján 
valósíthatók meg. 

Támogatható tevékenység 

Pályázati Felhívás 

Támogatás jogcíme 

255/2014 (X.10.)  Komi. rendelet  8. 

§ 

Támogatási kategória 

255/2014 (X.10.) 
Korm. rendelet  9.  § 

3.1.1 A) I. a) pontja szerinti 
lakóépület felújítása esetén a 
lakóépületben tulajdonjoggal 
rendelkező gazdasági társaságok 

15.  a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
tarsadalmi és fizikai 
rehabilitációja. 

25. 

Csekély összegű 
támogatás 

3.1.1 A)  I. — Lakófunkciót erősítő 15.  a leromlotttelepülésrészeken 26. 
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tevékenységek 3.1.1 A) I. d) és 
3.1.1 A)  II.  2)  a) pontja alapján - 
szociális bérlakásként funkcionáló 
lakások és ahhoz tartozó 
melléképületek 

3.1.2 D) j) es k) pontja szerinti 
támogatható tevékenységek 

élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja, 

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás, 

25. 

Csekély összegű 
támogatás 

3.1.2  D) a),  b),  e), Egyéb kapcsolódó 
tevékenységek 

15.  a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja, Közszolgáltatás 

25. 

Csekély összegű 
támogatás, 

26. 

ellentételezésére 
nyújtott támogatás 

3.1.2  D) a),  b),  e), I) pontja, valamint 
a 3.1.3 a) és d) pont szerinti 
támogatható tevékenységek 

15.  a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja, 

Amennyiben a 
Felhívás 3.1.1 
pontban nevesített 
támogatható 
tevékenység 
részeként kerülnek 
megvalósításra, azok 
támogatási 
kategóriájával azonos 
támogatási 
kategóriaként 
támogathatóak. 

Amennyiben a fentiek 
nem teljesülnek: 

25. 

Csekély összegű 
támogatás, 

26. 

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás 

A Felhívás alapján elnyert 
finanszírozásból megvalósított vagy 
fejlesztett települési parkolási 
infrastruktúra, közmű, 
önkormányzati vagyon üzemeltető 
részére történő átadása. 

15.  a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja, 

26. 

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás 

Parkolóhely építés, felújítás esetén 
az elektromos járművek 
használatához szükséges alapvető 
töltő-infrastruktúra kiépítése 

15.  a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi  äs  fizikai 

25. 

Csekély összegű 
támogatás 



 

rehabilitációja, 
26. 

  

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás 

3.2. A  projekt műszaki-szakmai tartalmával  es a  megvalósítással 
kapcsolatos elvárások 
A  projekt tervezés  es  megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy  a  projektben létrehozott 
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak. 

1) A  támogatási kérelemben szereplő akcióterületnek - legkésőbb  a  projekt tartalmi-műszaki 
előkészítés végéig - szerepelnie kell  a  kerület hatályos Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájában  (ITS). 

2) A  programnak összhangban kell lennie  a  kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiájával és 
ezen belül  is  annak Anti-szegregációs Programjával, valamint  a  kerület Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjával. 

3) Az  intézkedés keretében kizárólag akcióterületi beavatkozások támogathatóak, egyedül az 
akcióterületen  616  lakosság számára kínált „szoft" típusú tevékenységek, valamint  a  lakosság 
integrált lakókörnyezetbe való költöztetése valósulhat meg az akcióterületen kívül.  A  Azoft" típusú 
tevékenységek akkor támogathatók az akcióterületen kívül, amennyiben azok könnyű elérése az 
akcióterület lakosság részére biztosítva  van, As  ez igazolásra kerül. 

4) Akkor jogosult egy akcióterület támogatásra, amennyiben  a  fejlesztés középpontjában  Budapest 
Főváros önkormányzata ”Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési  Program" 
mellékletében,  a  ,Krízisterületek lehatárolása"  c.  dokumentumában beazonositott  es  10%-os 
küszöb alapján meghatározott krízis- vagy veszélyeztetett tömb található és annak teljes területét 
magában foglalja az akcióterület. Amennyiben egy akcióterület krízis  es  veszélyeztetett tömböt  is 
tartalmaz, akkor  a  projekt keretében fejleszthető  a  veszélyeztetett terület  is,  amennyiben  a 
fejlesztések fókuszában  a  krizistömb  all. 

Az  akcióterület lehet  a  települési szövetbe ágyazott terület  es  attól elkülönülő telep, kolónia  is. A 
településtesttől elkülönülő akcióterületek esetében elsődleges cél azok felszámolása, az ott élők 
integrált területre költöztetésével. Ilyen esetekben  a  fejlesztési jellegű infrastrukturális 
tevékenységek  a  település integrált területén történnek meg, az elkülönült telepen, kolónián 
kizárólag bontási munkák támogatottak. Ettől eltérni csak abban az esetben lehetséges, 
amennyiben  a  támogatást igénylő már  a  támogatási kérelem benyújtásakor részletesen 
bemutatja, hogy  a  településtesttől elkülönült telep hosszú távú fejlesztése indokok és biztosított — 
annak felszámolása  objektiv  okokból nem lehetséges -,  a  terület integrálható (közműellátottság, 
közszolgáltatások elérhetösége, megfelelő elérhetőség stb.) továbbá ennek illeszkednie kell  a 
település Helyi Esélyegyenlőségi Programjához. 

5) A  jelen felhívás  3.1.1 I.  pontjában felsorolt lakófunkciós tevékenységek az akcióterületen belül 
kizárólag  a  jogosultságot adó krízis- vagy veszélyeztetett tömb területén valósulhatnak meg attól 
függetlenül, hogy az akcióterület kijelölésre kerülhet  a  jelen Felhívás mellékleteként megtalálható 
Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban  MT)  módszertana szerint nagyobb területen  is. 

6) A  projekt elszámolt költségeiből nem növekedhet  a  lakások száma az akcióterületen. (Kivételt 
jelent,  ha a  projekt keretében szolgálati lakás létesül  es  az nem egy meglévő lakás átalakitásával 
jön létre illetve,  ha a  beavatkozási helyszín az akcióterületen belül kerül kijelölésre.) 



7) Amennyiben lakófunkció bontására, megszüntetésére kerül sor, minden esetben kötelező a lakók, 

bérlők számára a projektben biztosítani a lakhatást. 

8) A  fejlesztésnek illeszkednie kell a kerület hatályos rendezési tervéhez, ezért — amennyiben 

releváns — legkésőbb a projekt műszaki-tartalmi előkészítésének végéig (az erre meghatározott 

• mérföldkő teljesítéséig) gondoskodni kell a településrendezési terv módosításáról. Az illeszkedési 

megfelelésről az illetékes állami főépítésznek nyilatkoznia szükséges. 

9) Kötelező a projekt összköltségének minimum  30%-a  erejéig lakófunkciós tevékenység tervezése. 

Azon akcióterületek, ahol a lakhatási körülmények megfelelő színvonalúak és javításuk nem 

szükséges, jelen konstrukcióban támogatásra nem jogosultak. 

10) Jelen konstrukció infrastrukturális beavatkozásai mellé kötelező úgynevezett szoft programok 

tervezése és támogatás igénylése az alábbi típusú akcióterületek szerinti nagyságrendben: 

• az akcióterület veszélyeztetett tömböt tartalmaz: a jelen konstrukcióban igényelt támogatás 

minimum  15%-a. 
• Az akcióterület krízistömböt tartalmaz: a jelen konstrukcióban igényelt támogatás minimum 

30%-a. 

11) Elvárás, hogy a fejlesztés nem irányulhat az alacsony státuszú lakosság kiszorítására a terület 

felértékelődése következtében. (Nem értendő ide az akcióterületen  do,  felkészült 

egyének/családok beavatkozási helyszínre költözése.) 

12) A  komplex  programokat integrált módon szükséges tervezni és megvalósítani az érintettek (az 

akcióterületen élő lakosság) bevonásával, illetve az összes releváns szervezet (közszféra 

intézményei, civil  es  egyházi szervezetek, roma nemzetiséget képviselő szervezet) 

partnerségében: 

A  projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) 

részvételével úgynevezett „támogató csoportot" kell létrehozni, amelynek tagjai szervesen részt 

vesznek az előkészítésben,  es  megvalósításban, illetve tevékenységükkel támogatják, kiegészítik 

azt.  A  támogató csoport létrehozását, tevékenységi körét  es  működési rendjét megfelelően kell 

dokumentálni (Jegyzőkönyvek, megállapodások, támogató nyilatkozatok a megvalósíthatósági 

tanulmány iránymutatásai alapján.) Javasolt a támogató csoportba olyan intézmény, szervezet, 

civil szervezet bevonása, amely referenciával rendelkezik szegregátumokban, szegregációval 

veszélyeztetett területeken, vagy krízisterületeken végzett korábbi, felzárkózást segítő 

tevékenységeiről. 

Már a program tervezése során javasolt bevonni a roma nemzetiséget képviselő szervezetet — 

amennyiben releváns - amely az adott településrészen jellemző szerepvállalás függvényében 

lehet a támogató csoport tagja, vagy konzorciumi partner is. 
Az akcióterületen található társasházak megújításához kapcsolódóan szükséges a 

lakóközösségek támogatását biztosítani, a programban való részvételi szándékot, és annak 

feltételeit lakóközösségi közgyűlési határozatokban kell rögzíteni a  2003.  évi CXXXIII. törvény a 

társasházakról rendelkezéseinek megfelelően. 

13)A  támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a jelen felhívás  B. 

fejezetében hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt-előkészítő 

Tanulmány elkészítése, amit a támogatási kérelem benyújtásakor szükséges csatolni a jelen 

felhívás  8.  fejezetében hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelően.  A 

tanulmánynak tartalmaznia kell a projekt részeként megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó 

igényfelmérést és kihasználtsági tervet a módszertan által elvárt tevékenységek estében  As  a 

megfogalmazott tartalommal.  A  helyi partnerek (helyi önkormányzat, a szociális, gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat, az érintett oktatási és kulturális intézmények, a védőnő és a háziorvosi 0  
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szolgálat munkatársai, a területileg illetékes kormányhivatal feladatellátásában résztvevő 
foglalkoztatási főosztály, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, stb.) és az érintett, 
akcióterületen élő lakosság együtt alakítják ki az adott helyszínre vonatkozó tevékenységeket, 
Megvalósíthatósági Tanulmányt  (MT)  készítenek. 

A  Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése keretében szükséges: 

• a helyi viszonyok áttekintése, 

• a lehetséges partnerek és partnerszervezetek megkeresése, bevonása, 

• a közösségfejlesztést és a projekt megvalósítását megalapozó helyi szaktudás feltárása, 

• a diagnózis alapú komplex fejlesztés programtervének elkészítése, 

• az akcióterület-specifikus megoldások kidolgozása. 

A  támogatási kérelem benyújtásakor szükséges csatolni a jelen felhívás  8.  fejezetében hivatkozott 
módszertani útmutató előírásainak megfelelö Projekt-előkészítő Tanulmányt.  

14) Elvárás, hogy a helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre álljon vagy a tervezett 
fejlesztés keretében létrejöjjön ehhez szükséges és alkalmas tér, létesítmény. 

15) Közművek felújítását is érintő fejlesztés esetén a kérelmezőnek egyeztetnie kell az illetékes 
közműszolgáltatóval. Amennyiben a közműszolgáltató a projekt fenntartási időszakában 
felújítást/fejlesztést tervez, azt vagy időbeli átütemezéssel kell megoldania a projekt megkezdését 
megelőzően vagy az eredeti állapotot (esetlegesen magasabb müszaki tartalommal) kell 
visszaállítania.  A  lefolytatott egyeztetések dokumentumait és a tervezett fejlesztések ütemezését 
a vonatkozó mérföldkő teljesítésekor szükséges benyújtani. 

A  projekt keretében fejlesztendő út és térburkolatok esetében elvárás, hogy azok a fenntartási 
időszak végéig ne kerüljenek megbontásra. Ezért szükséges. hogy a tervezett 
közműfejlesztéseket a beruházás előtt elvégezzék, vagy később elkerüljék annak helyét. 

Parkolóhely épités, felújítás esetén az elektromos járművek használatához szükséges 
alapvető töltő-Infrastruktúra kiépítése az alábbiak szerint támogatható: 

a)  „A"  típusú (normál)töltőberendezés esetén: 
• 2 x  legfeljebb  22 kW  teljesítményű (azaz két  22  kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre); 
• töltőoszloponként legalább  1  db  „Type  T kábeles és  1  db  ;Type 2"  aljzatos csatlakozási 

lehetőséggel; 
• a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra  es  intelligens kommunikációra alkalmasnak 

kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre 
állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra 
vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbitása céljából),  online,  azaz 
GSM  modul segítségével; 

• OCPP 1.5protoko11 (OCPP  2.0 upgrade  lehetőségét megteremtve); 
• egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
• a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.  TÜV  tanúsítvány)  es  a 

kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011)); 

• a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania; 

• biztosítható a központi  IT  infrastruktúrára kapcsolódás — monitorozás és vezérlés, 
ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció 
nélküli bankkártyás fizetés lehetséges. 



b) „B"  típusú  (normal)  töltőberendezés esetén: 
• 2 x 11 kW  teljesítményű (azaz két  11  kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre) 
• töltőoszloponként legalább  1  db  „Type 2"  kábeles  es 1  db  „Type 2"  aljzatos csatlakozási 

lehetőséggel; 
• a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmasnak 

kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre 
állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra 
vonatkozó információk kijelzésével  As  folyamatos adattovábbitása céljából),  online,  azaz 
GSM  modul segítségével; 

• OCPP  1.5  protokoll (OCPP  2.0 upgrade  lehetőségét megteremtve); 
• egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
• a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.  TÜV  tanúsítvány) és a 

kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011)); 

• a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb,  As  legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania; 

• biztosítható a központi  IT  infrastruktúrára kapcsolódás — monitorozás és vezérlés, 
ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció 
nélküli bankkártyás fizetés lehetséges. 

c)  „C" típusú (villám) töltőberendezés esetén: 
• legalább  45 kW  teljesítményű; 
• 1  db „CHAdeMO" +  1  db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált, legalább  4 

meter  hosszúságú töltökábellel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót is biztosítani 
kell; 

• a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra  es  intelligens kommunikációra alkalmasnak 
kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre 
állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra 
vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából),  online,  azaz 
GSM  modul segítségével; 

• OCPP  1.5  protokoll (OCPP  2.0 upgrade  lehetőségét megteremtve); 
• egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
• a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.  TÜV  tanúsítvány)  es  a 

kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011)); 

• a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb,  As  legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania; 

• az  AC  és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell; 
• biztosítható a központi  IT  infrastruktúrára kapcsolódás — monitorozás és vezérlés 

ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció 
nélküli bankkártyás fizetés lehetséges. 

A  fenti töltőberendezések telepítése multifunkciós töltőberendezésekkel (pl.: parkolóórával 
kombinált töltő; wi-fi szórás biztosítása;  „smart"  közvilágítás megvalósítása,  SOS  gomb, 
stb.) is megoldható; parkolóórával kombinált berendezés csak díjköteles parkolási 
övezetekben telepíthető a támogatásból. 

A  telepítés helyszínét a következők figyelembe vételével kell kialakítani: 

a) Töltőoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig Töltőponttá ken alakítani 
(Töltőpont:  normal  vagy nagy teljesítményű elektromos töltőállomás telepítési 
helyszíne, melybe beleértendő a jelen kiírásban szereplő  „A"  vagy  „B"  vagy „C" 

/00. 



töltőberendezés megvalósítása esetén töltöoszloponként  a 2  db elektromos autó 
részére szolgáló parkolóhely; továbbá  a  Töltőoszlop illetve Multifunkciós berendezés 
kihelyezéséhez szükséges földterület.); 

b) a  beruházást úgy kell megvalósítani, hogy útburkolat-bontás nélkül, vagy minimális 
útburkolat-bontással kialakítható legyen  a  későbbiekben  a  töltőoszlop közelében egy 
másik töltóoszlop  is; 

c) a  Töltópontot  a  település frekventált pontjain, megkülönböztetés nélkül mindenki 
számára folyamatosan elérhetően kell kialakítani  a  következő szempontok 
figyelembevételével: 
1. zártsorú beépítési övezetben történő telepítés, vagy 
2. lakos-sűrüség, továbbá  a  Pályázó területén  mär  meglövő és  a  kialakításra kerülő 

töltőhelyek egyenletes lefedettségre való törekvés, és forgalomtechnikai 
követelmények. 

16)  Energiahatékonysági intézkedések 

A.  Meglévő épületet érintő felújítás eseten:  

A  projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének 
végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait az 
épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (pl.: utótagos külso hőszigetelés, nyílászárók 
cseréje) és/vagy a fűtési és/vagy  HMV  rendszer korszerűsítése réven. Amennyiben egy fejlesztéssel 
érintett épület a  176/2008.  (VI.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy arra vonatkozóan a lenti 
pontokban kifejtettek relevánsak. 

()nano  rendeltetési egység fogalma: Az adott épületen belül támogatható funkciót ellátó Önálló egységet 
alkotó épületrész. 

Beruházási esetek: 

I. Részleges szigetelés nem támogatott  a  tárgyi felhívásban csak az egész épület szigetelése 
támogatható oly módon, hogy  a  beruházást követően  a  vizsgált épület legalább  a  Tanúsítási 
Kormányrendelet szerinti  „OD  — korszerűt megközelítö" kategóriába essen  a  fejlesztést követően. 

Ez alól kivétel az az eset,  ha  az adott épület  a  teljes határoló felületének több  mint  75%-ában  a 
támogatási igény benyújtását megelőzően  mär  felújításra került úgy, hogy az akkor felújitott 
épületrész megfelelt  a  felújítás engedélyezésének időpontjában hatályos TNM rendelet releváns 
pontjában megfogalmazott szabályozás szerinti épületszerkezeti értékeknek. Ebben az esetben az 
adott épület fennmaradó részének felújítása (szigetelése, nyilászáró cseréje)  a  támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában hatályos TNM rendelet  6.  §  (5)  bekezdésének  c)  pontjában 
megfogalmazott szabályozás szerint támogatható, amit tervezoi nyilatkozattal szükséges 
alátámasztani. 

II. Nyílászáró csere támogatható épület szinten telies körűen amennyiben a teljes épület legalább a 
Tanúsítási Kormányrendelet szerinti  „DD  — korszerűt megközelítő" kategóriába esik a fejlesztést 
követően. Amennyiben az épületkomplexumon belül támogatható és nem támogatható funkció is 
működik, akkor az épület szintű teljes körű nyilászárócsere korszerűsítés költségeiből a támogatható 
funkciókra jutó költségrész a támogatható, az egyéb funkciókra jutó költségrészt pedig önerőből 
szükséges finanszírozni. 

Ill.  Nyilászáró csere támogatható részlegesen (pl. az épületen belüli önálló rendeltetési egységet 
alkotó, támogatott funkciót ellátó helyiség nyílászáróinak cseréje) az alábbiak szerint:  

a) Nem ielentös felújítás esetén: az önálló rendeltetési egységet alkotó helyiség felújítással 
érintett szerkezetének (nyílászáróinak) a  .7/2006.  (V.  24.)  TNM rendelet az épületek energetikai 



jellemzőinek meghatározásáról"  1.  melléklet I. részében foglalt követelményeknek kell 
megfelelnie, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani. 

Jelentős felújítás esetén: amennyiben a  tees  épület legalább a Tanúsítási 
Kormányrendelet szerinti  „DD  — korszerűt megközelítő" kategóriába esik a fejlesztést követően. 

Jelentős felújítás fogalma: a határoló szerkezet (az egész épületkomplexum vonatkozásában) összes 
felületének legalább a 25%-át érintő felújítás 

IV.Épület szintű fűtési és/vagv  HMV  rendszer korszerűsítése támogatható, amennyiben a teljes 
épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti  „DD  — korszerűt megközelítő" kategóriába esik 
a fejlesztést követően. (Egy rossz állapotban lévő épület esetén nagy valószínűséggel külső határoló 
szerkezet korszerűsítést — lásd I.; II. pont — is el kell végezni ahhoz, hogy ezen feltétel teljesüljön.) 
Amennyiben nem támogatott funkció is működik az épületkomplexumban, úgy a költségeket 
arányosítással szükséges szétosztani. Az épület szintű teljes fűtési és/vagy  HMV  rendszer 
korszerűsítés költségeiből a támogatható funkciókra jutó költségrész a támogatható, az egyéb 
funkciókra jutó költségrészt pedig önerőből szükséges finanszírozni. Fűtési és/vagy  HMV  rendszer 
korszerűsítése esetén az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell 
felelniük a  „7/2006.  (V.  24.)  TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról"  1. 
melléklet V. részében foglalt követelményeknek amit tervezői nyilatkozattal szükséges  
alátámasztani. 

V. Részleges fűtési rendszer korszerűsítés abban az esetben támogatható,  ha  csak a támogatható 
funkciót ellátó önálló rendeltetési egységben történik fűtési rendszer korszerűsítés (jellemzően 
ilyenek lehetnek a  radiator  és/vagy radiátorszelep cserék, helység hőmérsékletet szabályozó 
eszközök beépítése, stb.), amennyiben ezen önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási 
Kormányrendelet szerinti  „DID  — korszerűt megközelítő" kategóriába esik a fejlesztést követően. 
(Ehhez nagy valószínűséggel legalább az önálló rendeltetési egység külső nyílászáróinak a 
korszerűsítést — lásd  Ill.  pont —, vagy rosszabb esetben az egész épület szigetelését — lásd I. pont — 
is el kell végezni.) Fűtési rendszer korszerűsítése esetén az építési-szerelési munkával érintett 
gépészeti rendszereknek meg kell felelniük a  „7/2006.  (V.  24.)  TNM rendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról"  1.  melléklet V. részében foglalt követelményeknek amit tervezői 
nyilatkozattal szükséges alátámasztani.  

B. Meglévő épület bővítése esetén: 

A  kibővített épületrészt is magában foglaló teljes épületnek kell legalább a Tanúsítási Kormányrendelet 
szerinti  „DD  — korszerűt megközelítő" kategóriába esnie a fejlesztést követően. 

Az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell felelniük a  „7/2006.  (V.  24.)  TNM 
rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról"  1.  melléklet V. részében foglalt 
követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani. 

C. A  beruházások igazolása: 

Fejlesztés előtti állapotra:  A  Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt (amennyiben 
még nem áll rendelkezésre) el kell készíteni az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületre, vagy önálló 
rendeltetési egységre legkésőbb a beruházás megkezdését megelőzően. 

Fejlesztés utáni állapotra: A  megvalósult fejlesztések energetikai hatásait bemutató Tanúsítási 
Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt el kell készíteni legkésőbb a projekt záró kifizetési 
kérelmének benyújtásáig. 



Fenti követelmények alól tervezői nyilatkozat alapján mentesülhetnek az országos műemléki védelem 
alatt álló, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek, 
továbbá az általános hatáskörű építési igazgatás által kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi 
védelem alatt álló objektumok;  de  ezek esetében is törekedni kell az energiahatékonysági korszerűsítés 
legalább részleges, az örökségi értékek sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására. 

A  felújítás során — az adottságok figyelembe vételével — a zöld infrastrukturális lehetőségeket is ki kell 
használni, pl.: zöldtető, zöldfal, árnyékoló lombhullató fa telepítése a déli oldalon stb. 

17) Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a támogatást igénylő 
számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége elszámolható a 
projektben.  A  szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak 
mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt költségvetésében. 

18)  Akadálymentesítés 

A  közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat,  lebonyolító 
épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés. 

• Ingatlan felújítás, bfivites, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a 
projektarányos akadálymentesités követelményeineks: 

A  projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell 
venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési 
követelményeket. Ez festés/mázolásnál a vakok és gyengénlátók érdekében, a megfelelő 
színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól 
eltérő színű mázolása). Elektromos hálózat teljes felújításánál pl.: a helyiségek kapcsolóit a 
mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba kell áthelyezni. Az akadálymentesség 
projektarányos teljesülése egy preventív, megelözö gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a 
projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei. 
A  fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat 
lebonyolító épület/épületrész tekintetében — függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától — 
a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy 
mellékhelyiségenek az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági 
csoportra kiterjedő  komplex  (fizikai és  info-kommunikációs) akadálymentesítését. 
Amennyiben az épület müszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a 
földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell kialakítani.  Ebben  az esetben 
meg kell oldani az épületszintek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes 
mellékhelyiség földszinten történő kialakithatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs 
környezettervező szakmémöldszakértő által kiadott indokolást kell benyújtani. 
A  tervezés és megvalositás során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció 
akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló  253/1997.  (XII.  20.)  Kormányrendelet (a továbbiakban: OTEK) 
előírásainak betartása. Az előírások betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás 
mellékletét képező „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtéséhez"  c.  dokumentum nyújt segítséget. 
Az akadálymentesítés részleges kialakítása kizárólag csak abban az esetben lehetséges, 
amennyiben a műszaki adottságok alapján nem megfelelöen biztositható a fejlesztés 
akadálymentes kialakítása, erről a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértonek 
és tervezőnek együttesen szükséges nyilatkoznia. 
E követelmény alól mentesülhetnek, az országos műemléki védelem, vagy műemléki 
jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek (bármely 

7  Jelen pontban a közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól  es  eselyegyenlöségük biztosItásáról száló  1998.  évi 
XXVI. tv  4.  §  f)  pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő. 
8  A  közhasználatú épületek mindenki által használható részeiben. 
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fogyatékossági csoport számára tervezett beavatkozás esetén). Továbbá az általános hatáskörű 
építési igazgatás  Mal  kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi védelem alatt  alto 
objektumok;  de  ezek esetében is törekedni kell az akadálymentesítésnek legalább részleges, az 
örökségi értékek sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására.  A  részletesebb szabályokat a 
jelen Felhívás mellékletét képező „Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi 
szempontból érintett objektumok esetében" című dokumentum tartalmazza. 

• Új építés esetén teljeskörű (nem projektarányos)  komplex  akadálymentesítést kell 
megvalósítani. 

Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az 
OTEK előírásainak kell megfelelni. 

Felújítás, bővítés, átalakítás és új építés esetén egyaránt csak olyan projektjavaslatok 
valósíthatók meg, amelyek építési engedélyezési tervdokumentációja, illetőleg az alapján, az 
építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélye megfelel a 
hatályos OTEK előírásainak. Az építési szabályoknak való megfelelést az építésügyi hatóság 
által kibocsátott jogerős és hatályos építési engedély bizonyítja. 

• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az 
infrastrukturális fejlesztést (ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, új építés) tartalmazó projektek 
esetében az akadálymentes előírásoknak  veto  megfelelőség  es  a megfelelő kivitelezés 
érdekében.  A  projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során  es  a projekt műszaki 
megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnököt/szakértőt. 

• A  tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell 
benyújtani.  A  fejezetnek ki kell térni a jelenlegi állapot bemutatásra és fennálló problémákra 
hozzáférési szempontból, valamint be kell mutatni probléma megoldására tervezett minden 
akadálymentesítésre irányuló fejlesztést, lépést (beleértve pl. az ügyfélhívó rendszert, a honlap 
akadálymentesítését) továbbá a fejezet végén nyilatkozni szükséges arról, hogy a tervezett 
fejlesztés megfelel az akadálymentesítés követelményeinek.  A  fejezetnek továbbá szükséges 
kitérni az egyetemes tervezés elveinek bemutatására, arra, hogy a létesítmények, a 
térhasználat, a közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és 
érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a 
fogyatékosok  es  a gyermekek igényeit.  A  tervfejezetet a tervezőnek  es  a rehabilitációs 
környezettervező szakmémökneldszakértőnek is szükséges aláírnia. 

• A  kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt 
nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró 
beszámolóban.  (A  nyilatkozatban szükséges kitérni arra, is, hogy  ha  van eltérés a tervezetthez 
képest.) 

19)  Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját,  es  biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az 

éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt 

megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság, 

forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat.  A  mérlegelés eredményeképp a támogatási 

kérelemben nyilatkozni kell,  ha  a projektnek nincs előre látható klímakockázata, vagy el kell 

készíteni a projekt klímakockázati elemzését és kockázatkezelési tervét. Az elemzést és 

kockázatkezelési tervet csatolni kell a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki 

előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez, és figyelembe kell venni a költség-haszon 

elemzés  es  a megvalósíthatósági tanulmány készítésekor.  A  kockázatkezelési terv által javasolt 

intézkedések megvalósulását, az intézkedések megvalósításával elért eredményeket nyomon kell 

követni, és az intézkedések eredményességéről a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített 

beszámolóban be kell számolni. 

A  vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a vízjogi hatósági engedélyezési 

eljárás részeként vagy önálló környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni a vízgyűjtő-

gazdálkodás egyes szabályairól szóló  221/2004  (VII.21.) Korm. rendelet  10.-11.  §-ában előírt 
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feltételek teljesülését.  A  feltételek teljesülését bemutató dokumentációt legkésőbb  a 
projektfejlesztés során  a  projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő 
teljesítéséhez szükséges csatolni.  A  mérföldkő nem lehet későbbi,  mint a  kivitelezésre vonatkozó 
szerződés megkötésének időpontja. 

Amennyiben  a  beruházás külterületen vagy zöldmezös fejlesztésként valósul meg,  a  beruházás 
megkezdése előtt  el  kell készittetni  a  projekt  Mal  érintett terület környezeti állapotfelmérését,  a 
projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb  a  projektfejlesztés 
során  a  projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor.  A 
dokumentációban  be  kell mutatni, hogyan fogja javítani  a  környezeti állapotot, vagy csökkenteni, 
kompenzálni, illetve dokumentálni  a  kivitelező  a  projekt megvalósítása során az érintett környezeti 
elemekben okozott káros környezeti hatásokat.  A  környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, 
vagy  negativ)  változásokat  a  beruházás megvalósítása során nyomon kell követni,  es  az 
állapotváltozásról,  a  káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések 
eredményességéről szóló jelentést csatolni kell  a  projekt előrehaladásáról  es  zárásáról készített 
beszámolóhoz. 

A  fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben,  ha 
a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az 
energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a 
klimavákozásra hatása nincs. 

20) Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek 
költségeinek arányositására: 

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet  ad  jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt 
ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, 
felújítási  es  kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani: 

Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös helyiségek 
Figyelembe vétele nélkül); 

támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség  [m2]  
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség  [m2] 

Pl. támogatható helyiség:  30 m2,  nem támogatható helyiség:  50 m2,  közös helyiség:  20 m2.  Közös 
helyiségre jutó elszámolható költség:  301(30+50)= 0,375,  a közös használatú helyiségre jutó 
költség  37,5%-a  számolható el. 

A m2  alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, 
jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre. 

Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az 
elókészités (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés)  es  az 
építés költségeit is ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak 
megfelelően számolhatók el. 

21) Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor 
vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan 
hasznosítása során — esetleges értékesitéséból, bérbe adásából, más módon történő 
hasznosításából — bevétele keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő 
költség-hasznon elemzésben számolni szükséges. 

22) Amennyiben az akcióterületi fejlesztés következtében felhagyottá válik egy ingatlan, azt kötelező 
hasznosítani vagy elbontani. Hasznosítás esetén annak tervezett módját a Megvalósithatósági 
Tanulmányban  (MT)  szükséges bemutatni. 
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23) Növényfelület rekonstrukciója, élőhelyek és biodiverzitás növelése: a beavatkozás során javasolt 

őshonos és/vagy a klímaváltozásnak megfelelő növények telepítése, több szintes,  adeptly 
társulások létrehozása. 

24) Bűnmegelőzési tevékenység támogatása: bűnmegelőzést elősegítő beruházás megvalósítása 

környezettervezés alkalmazásával a CPTED-elvekg mentén lehetséges (pl. a növényzet lakosság 

biztonságérzetét javító módon történő telepítésével). 

25) A  közbiztonsági  es  közlekedésbiztonsági tevékenységekhez kapcsolódó térfigyelő rendszerek 
kialakítása során irányadóak a jelen Felhívás mellékleteként megtalálható  MT  módszertani 

útmutatóban megfogalmazott irányelvek. 

26) Speciális szempontok kerékpárforgalmi létesítmény építése, kijelölése, kialakítása, felújítása 

esetén: 

Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, építése, kijelölése vagy felújítása az alábbiak 

szerint támogatható: 

• 2000  egységjármű/nap átlagos napi forgalmat el nem érő forgalmú útszakaszon 
gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény építése nem 
támogatható. Gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárút építését a gépjármű és a 
kerékpáros forgalom nagyságának a (forgalomszámláláson alapuló) bemutatásával 

szükséges igazolni, az ÚT  2.1.203:2010  (e-ÚT  03.04.11:2010)  Útügyi Műszaki Előírás 

6. A  létesítmények kiválasztásának és elhelyezésének szempontjai fejezete szerint. 

• Egyoldali kerékpárút vagy gyalog-  es  kerékpárút tervezése esetén: 

a. Be kell mutatni, hogy miért nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros 
közlekedés kialakítása a közút területén,  es  az milyen alternatív beavatkozást 
és költséget jelentene (tervezői indoklás  es alternative  bemutatása, 

költségbecslés); 

b. Egyoldali vezetés esetén a lehető legtöbb ponton biztosítani kell a szemközti 
oldalon található forgalomvonzó létesítmények elérését. Továbbá igazolni kell, 
hogy a beavatkozás után a kerékpáros közlekedés feltételei nem lesznek 
rosszabbak a kiinduló állapotnál (minden irányba biztosítottá válik a 
kerékpáros kapcsolat nem létesülnek kerékpárosok számára kétirányban nem 

járható egyirányú utcák, a továbbvezetések egyértelműen jelöltek, stb.). 

c. Elválasztott vagy elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kialakítása esetén 
be kell mutatni a kerékpáros és a gyalogos forgalom nagyságát,  es  a várható 
forgalomnagyságoknak megfelelő burkolatszélességű  es  típusú létesítményt 
szükséges tervezni, kiépíteni.  A  gyalogos és kerékpáros forgalom 

elválasztásnál az ÚT  2.1.203:2010  (e-ÚT  03.04.11:2010)  Útügyi Műszaki 

Előírás  6.2  ábrájának kell megfelelni. 

d. Önálló — közúttól elválasztott - létesítmény építése esetén baleseti elemzést 
szükséges készíteni a baleseti gócpontokról,  es  az elemzésnek megfelelő 
forgalomtechnikai beavatkozást szükséges megvalósítani. 

• Kizárólag az ÚT  2.1.203:2010  (e-ÚT  03.04.11:2010)  Útügyi Műszaki Előírásnak 
megfelelő, az útügyi műszaki előírás szerint indokolt kerékpárforgalmi létesítmény 
kialakítása (építése, kijelölése) vagy a hivatkozott UME előírásainak fejlesztést 
követően megfelelő létesítmény felújítása támogatható. Amennyiben a létesítmény 

g  részletesebben lead. a Fogalomjegyzékben. 
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paraméterei feltételekkel sem hozhatóak összhangba az Útügyi Műszaki Előírásban 
foglaltakkal, a tervezett költség a projektből törlésre kerül. 

• Civil szervezet (melynek alapító okiratában kerékpáros közlekedés szerepel) szakmai 
értékelést is tartalmazó támogató nyilatkozatát szükséges csatolni. Amennyiben 
elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra, a nyilatkozatban a 
civil szervezetnek ki kell temi annak szükségszerűségére, illetve egyértelmű 
támogatásáról kell nyilatkoznia. 

• Kerékpárforgalmi létesítmény építése, kijelölése, felújítása esetén be kell mutatni a 
település meglévő  es  távlatilag tervezett kerékpárforgalmi útvonalhálózatát minimum 
térképi mellékletként, a főbb tervezett irányok, kibocsátó-  es  célállomások jelölésével, 
a beruházásnak ezen nyomvonalakhoz szükséges illeszkednie. 

• Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztését is tartalmazó, támogatást elnyert projekt záró 
beszámolójához csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) 
szükséges adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás összeállításához,  es  benyújtásához 
szükséges információk, formanyomtatványok a www.kertam.hu honlapon 
(dokumentumok menüpont alatt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  (KKK) 
által üzemeltetett honlap) találhatók. 

• A  projekt keretében kizárólag az ÚT  2.1.203:2010  (e-ÚT  03.04.11:2010)  Útügyi 
Műszaki Elöirásnak megfelelö kerékpár parkolók. támaszok  es  tárolók kiépítése, 
továbbá jelenleg az útügyi müszaki előírásnak nem megfelelö parkolók, támaszok  es 
tárolók UME paraméterek szerinti korszerűsítése támogatható. 

27) A  projekt keretében kizárólag az ÚT  2.1.203:2010  Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő kerékpár 
parkolók, támaszok  es  tárolók kiépítése támogatható.  A  projekt keretében fejlesztendö úthoz 
kapcsolódó autóbuszöblök felújítása, áthelyezése  es  kiépítése bazaltbeton, vagy azzal 
megegyező teherbírású burkolattal  es  merev pályaszerkezettel támogatható, melyhez az utasok 
leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron felújítás, kiépítése is kapcsolódhat. 
A  projekt keretében az esőbeállók költsége is elszámolható.  A  merev pályaszerkezettől való 
eltérést tervezői indoklással szükséges alátámasztani (pl. zajhatás csökkentése lakóházak 
közvetlen közelében, a szabványosnál kisebb szélességü buszöböl esetében a megfelelö 
kivitelezés szempontjai miatt). 

28) A  projekt keretében elszámolható költségeket a Budapesti Kereskedelmi  As  Iparkamara, az 
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a  Magyar  Építész Kamara által kiadott, folyó évre 
vonatkozólo Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével kell meghatározni. 

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelem értékelése során is ezen segédlet alapján 
kerül vizsgálatra a beállított költségek realitása. 

29) Lakáson belüli nyílt égésterű fűtési, vízmelegitési mód esetén a felelős tervező  es  a 
kéményseprő-ipari szolgáltató nyilatkozatát a megfelelő égéstermék elvezetéséről  es  a levegő 
utánpótlásáról csatolni szükséges a műszaki dokumentációhoz. 

30) A  program megvalósításának időtávja: minimum  36  hónap, maximum  60  hónap. 

A  jelen intézkedésből támogatható infrastrukturális tevékenységek megkezdhetőségének fettétele 
a mszoft" típusú tevékenységek előzetes elindítása.  A  lakosság felzárkózásának előkészítése, a 
változásokra való felkészülés időtávja  es  a partnerségi tervezés lebonyolítása minimum  6  hónap. 

10  A  telhlvés megjelenésekor elérhető  fleshes 2015. 



Továbbá a projekt keretében a támogatható „szoft" típusú tevékenységeket legalább az 

infrastrukturális tevékenységek fizikai befejezését követő  6  hónapig kötelező fenntartani (legalább 

közösségfejlesztő programelemet és a szociális munkát, amennyiben tervezett). 

31) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a 
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 

32) A  fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti az egyes 

társadalmi csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

33) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok 
tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, 

azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékkal élők és a gyermekek igényeit, és 

bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu) 

34) Javasolt az infrastrukturális fejlesztések során az újrahasznosított anyagok használatára való 
törekvés, különösen az akcióterületen elbontott épületek, felbontott burkolatok anyagának az 
újrahasznosítása, valamint más hulladékok másodnyersanyagként történt felhasználásból 
előállított építőipari termék beépítése, felhasználása amennyiben az lehetséges. 

35) A  támogatást igénylő önkormányzatnak igazolnia kell a kerületi helyi esélyegyenlőségi program 
meglétét, a  2003.  évi CXXV., az egyenlő bánásmódról  es  az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló törvény  31 5. (6)  bekezdésének megfelelően. 

Ha  a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 

többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi 

terv meglétét, a  2003.  évi CXXV., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló törvény  63  §-nak megfelelően. 

36) Nyilvánosság biztosítása 

A  kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 

meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 

támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. 

Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Széchenyi2020 

kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei"  c.  útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza. 

Az útmutatóban és a Kézikönyvben foglaltak teljesítése a kedvezményezettek szerződéses 
kötelezettsége. 

37) Költség-haszon elemzés szükséges készíteni: 

a. Az  1303/2013  EK rendelet  (CPR.) 61,  cikkelye szerint azon  300  millió Ft-ot meghaladó 
Összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket 
követően nettó bevételt termelnek.  A  „nettó bevétel" a művelet keretében kínált árukért 
vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást 
jelenti, például az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, 
a föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a 
szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési költségek és az adott időszakban a 
rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek levonásával.  A  művelet 
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következtében megvalósuló működésiköttség-megtakarításokat úgy kell kezelni, mint a 
nettó bevételeket, kivéve  ha  ezeket a müködtetésre irányuló támogatások ugyanilyen 
mértékű csökkentése ellentételezi. 

b A 255/2014.  (X.  10.)  Korm. rendelet jelen felhívás  3.1.5  pontjában felsorolt jogcíme 
alapján megvalósuló beruházásoknál, amennyiben azt a támogatási kategóriákra 
vonatkozó előírás szükségessé teszi (pl. a helyi infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás esetén,  IV.  fejezet  45.  cím). 

Amennyiben megvalósíthatósági tanulmány is készül, a megvalósíthatósági-tanulmány és a 
költség-haszon elemzés közös fejezeteit a megvalósíthatósági tanulmányban szükséges 
szerepeltetni. 

Amennyiben a projekt krízistömbből történő kiköltöztetést tartalmaz, az alábbi feltételek teljesítése 
Is releváns: 

38) Kötelező az  MT  részeként a módszertani iránymutatásoknak megfelelő megfizethetőségi és 
mobilitási terv kialakítása, melyben be kell mutatni az akcióterületen nem legális lakhatással 
rendelkezők státuszának rendezése érdekében tervezett intézkedéseket. Továbbá a projektben 
részt vevő szociális bérlakásokba költözők vagy jelenleg is ott élök esetében a bevételek és 
kiadások tervezése által megoldási lehetőségek kidolgozása is szükséges annak érdekében, 
hogy a  jobb  lakhatási körülmények közé kerülök hosszú távon se szoruljanak ki a magasabb 
költségekkel járó,  de  jobb  lakhatási körülmények közül. 

39) A  projekt keretében lehetőség van a felkészített családok kiköltöztetésére a kerület integrált 
lakókömyezetébe (azaz az  ún.  beavatkozási helyszínre) szociális bérlakás 
építése/vásárlása/kialakítása által, a krízistömbben a lakhatásra nem alkalmas lakóépületek 
megszüntetésével, bontásával, funkcióváltásával összekapcsolva, amelynek célja a szegregált 
terület (krízistömb) népességszámának csökkentése és ezáltal az integráció erősítése. 

40) A  költözésbe a költözés időpontja előtt legalább  1  évvel életvitelszerűen krizistömbben élők 
(illetve időközben oda születök) vonhatóak be. Az életvitelszerű ott tartózkodást lakcímkártya 
hiányában a jegyző igazolhatja. 

41) Az önkormányzatnak legalább a fenntartási időszak végéig szóló határozott idejü vagy 
határozatlan idejű lakásbérleti szerződést kell kötnie az érintett családokkal, azzal a lehetséges 
feltétellel, hogy a nem rendeltetésszerű használat, illetve a tartozás felhalmozás bérleti 
szerződésbontást  von  maga után.  A  szerzödésbe szükséges belefoglalni, hogy a lakás szociális 
bérlakásként kerül bérbeadásra. 

42) A  fenntartási időszak végéig az újonnan kialakított (vásárolt, épített) lakásokba kizárólag a 
korábban is az akcióterületen élők kerülhetnek. 

43) Engedélyezett az akcióterületen belüli lépcsőzetes költöztetés is. Ebben az esetben nem 
feltétlenül azon családokat kell integrált lakókörnyezetbe költöztetni, amelyeknek a házát, lakását 
az önkormányzat megvásárolja/lebontja/(unkciót vált,  de  minden, a projektben résztvevő személy 
lakhatását kötelező megoldani, úgy hogy a lakhatási körülményei javuljanak. 

44) Az integrált lakókörnyezetbe való költöztetés kizárólag az adott kerületen belül történhet meg. 

45) A  programban az akcióterületen belül köttözök esetében a minimum félkomfortos lakás 
biztosítása szükséges, míg az integrált lakókörnyezetbe történő költözés esetén a beavatkozási 
helyszínen a komfortos lakás az elvárás. 
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46) Semmilyen körülmények között sem kerülhet sor új zárványok létrehozását vagy kialakulását 

eredményező beavatkozások támogatására, még akkor sem,  ha  az infrastrukturális ellátottság és 

a lakhatás jobb minőségűvé válik a fejlesztések által (vagyis az akcióterületről kiköltöztetett 

családokat egyrészt nem lehet koncentráltan, egy újabb telepszerű képződményt létrehozva a 

kerület egy integrált részén összeköltöztetni, másrészt figyelemmel kell lenni az eredetileg 

integrált lakókörnyezetben élő alacsony státuszú népesség koncentrálódásának elkerülésére is). 

A  költöztetés során résztvevő személyeket nem lehet az integrált lakókörnyezeten belül olyan 

tömbbe költöztetni, amely „krízis tömbként" szerepel  Budapest  Főváros önkormányzata Szociális 

Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program"  c.  dokumentumában. 

47) Tilos az akcióterületről kiköltözők integrált lakókörnyezetben történő összeköltöztetése: 

• családi házas övezetben maximum két fizikailag közvetlen egymás mellett lévő helyrajzi 

számon együttesen maximum  8  fő költözhet. Amennyiben egy család létszáma (szülők, 

gyerekek) meghaladja a  8  főt, úgy a család költözése  8  fő felett is támogatott. Minden 

további költöző lakhelye között legalább fizikailag  3  helyrajzi számnak kell lennie; 

• társasházi környezetben a társasház lakásszámának függvényében  5  lakásonként 

maximum  1  lakásba, maximum  7  fő,  de  lépcsőházanként összesen maximum  2  lakásba 

összesen  8  fő költözhet. Amennyiben egy család létszáma (szülők, gyerekek) meghaladja a 

7  főt, úgy az egész család  1  lakásba költözése  7  fő felett is támogatott, amennyiben a lakás 

mérete megfelel az  55)  alpontban meghatározott feltételnek. Amennyiben a család 

létszáma eléri a  8  főt, úgy az érintett lépcsőházba további költözés nem támogatott. 

48) A  tulajdonviszonyokat mind az akcióterület, mind a beavatkozási helyszín vonatkozásában az  MT-

ben kérjük bemutatni.  A  beavatkozási helyszín esetében lehetséges, hogy a támogatást igénylő a 

támogatási kérelem benyújtásakor nem tudja megnevezni a megvásárolandó/építendő/felújítandó 

lakások pontos helyszínét. Ez esetben az  MT-ben a beavatkozási helyszínt utcákkal határolt 

területként kell bemutatnia,  es  igazolni az integrált lakókörnyezet meglétét.  A  projektmegvalósítás 

során,  ha  a támogatást igénylő konkretizálja a költöztetés pontos helyszínét, a tranzakció 

lebonyolítása előtt a KSz-hez kell benyújtania jóváhagyásra az adás-vétel, valamint a lakás  es 

fejlesztés paramétereit (integrált lakókörnyezet,  m2,  költözők száma, vételár, tervezett költségek). 

49) A  beavatkozási helyszín esetében a lakás hasznos alapterületének teljesítenie kell a költözők 

száma szerinti alábbi kritériumot: 

1  fő esetén minimum  30 m2 

2  fő esetén minimum  30 m2 

3  fő esetén minimum  35 m2 

4  fő esetén minimum  40 m2 

5  fő esetén minimum  48 m2 

6  fő esetén minimum  55 m2 

Minden további költöző esetén  +5  m2/fő hasznos alapterületet kell biztosítani. 

50)  Annak érdekében, hogy a kiköltöző  es  egyúttal új helyszínre beilleszkedő családoknak a 

projektben legyen nyomonkövetése, a beilleszkedésük segítése megtörténjen, a költözést 

legkésőbb a tervezett projektzárás előtt fél évvel kell elvégezni. Amennyiben az integrált 

lakókörnyezetbe költöztetés a családban élő gyermeket iskolaváltással érinti, kötelező az 

ütemezés során erre tekintettel lenni. Vagyis tanévkezdéskor szükséges átíratni a gyermeket az 

új iskolába, még akkor is,  ha  a költözés fizikailag addig nem valósul meg. 

51) A  projektben nem lehetséges új lakás vásárlása/építése, amennyiben az önkormányzat 

tulajdonában jelenleg is vannak alkalmas szociális bérlakások, melyek integrált lakókörnyezetben 
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helyezkednek el, megfelelnek a kritériumoknak, nem lakják azokat és kérelem sincs folyamatban 
az igénybevételükre. Az önkormányzat szociális bérlakás állományát az  MT-ben be kell mutatni. 

52) Az akcióterületen élő tulajdonos lakását a támogatást igénylő csak abban az esetben vásárolhatja 
meg,  ha  a tulajdonos, mint célcsoport részt vesz a projektben, egyéni fejlesztési tervvel érintett, 
es  vállalja a költözést amennyiben szükséges. 

53) Az integrált lakókörnyezetbe vagy akcióterületen belül költözők  es  a támogatást igénylő közötti 
megállapodás fettételei egyéniek, azonban az alábbi szempontok érvényesítése kötelező: 

• a projektben részt vevő magánszemélynek nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás 
feltételeit  es  célját megismerte. 

• vállalja az együttműködést az integráció céljának elérésében az Önkormányzattal, 
konzorciumi partnerekkel és a szociális munkással. 

• nem köthető olyan bérleti szerződés, amely eredményeként a költözők a fenntartási 
időszak alatt kiszorulnak a projektben létrehozott/felújított szociális bérlakásból. 

54) A  krízistömbön belül az infrastrukturális beavatkozások keretében kizárólag bontási munkák 
támogathatóak, amennyiben a krízistömb nem integrálható és a későbbiekben teljes egészében 
felszámolandó. 

55) A  projekt-előkészítés során szükséges az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba 
történő bevonásának lehetőségét megvizsgálni és bemutatni (lakosok végzettsége, szakértelme 
es  a tervezett munkák, valamint jogi  es  közbeszerzési szempontok alapján)  es  a lehetőségekhez 
mérten bevonni őket a megvalósításba. 

Kötelezően megvalósítandó szoft tevékenységekre vonatkozó szakmai feltételek: 

56) A  szoft típusú tevékenységek megvalósítási helyszínére az akcióterületi korlátozás nem 
vonatkozik, azonban a tevékenységeknek minden esetben az akcióterületen élő célcsoport 
számára, azok bevonásával kell megvalósulnia. Tehát lehetséges  *an  program lebonyolitása, 
amely fizikailag nem az akcióterületen valósul meg amellett, hogy a programon résztvevök 
továbbra is az akcióterületen élő célcsoport tagjai. 

57) A  tervezett tevékenységeken keresztül kizárólag az elkülönülés oldására, az integrált 
lakókörnyezet megteremtésére és az akcióterületen  616  lakosság társadalmi integrációjára 
irányuló beavatkozások megvalósítása támogatható. 

58) Az oktatási hátrányok leküzdése terén elvárás, hogy a koragyerekkori, gyermekkori és ifjúsági 
korcsoportokat célzó, a formális oktatáson kívüli fejlesztő  es  oktatási programok a hátrányos 
helyzetű családokból származó gyermekeket célozzák a programok széles kínálatával (pl. 
játszóház, fejlesztő programok, szabadidős programok stb.)  es  törekedni szükséges a szülők 
bevonására  es  a szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítására (a gyermekek életkorának 
megfelelő formában). 

59) Az egészségügyi, mentálhigiénés programok a kiegyensúlyozott életvezetést, az egészségügyi 
megelőzést hivatottak szolgálni. 

60) A  lakhatás biztonságával összefüggésben a lakhatási helyzetek legalizálását célzó  es 
adósságkezelési programok (nem pénzbeli) valósíthatók meg.  A  közbiztonság javítása is kiemelt 
cél, melyet a fentieken kívül a szomszédsági rendőrség, polgárőrség működtetése szolgál. 

61) A  fizikai beavatkozások megkezdése előtt az aktív, folyamatos szociális munka feltételeit kötelező 
megteremteni,  es  azt fenntartani a program végrehajtása során.  A  lakosság felzárkózásának 
előkészitése, a változásokra való felkészülés időtávja és a partnerségi tervezés lebonyolítása 
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minimum  6  hónap.  A  folyamatos szociális munka biztosítja a krízis tömbben élő célcsoport 
felkészítését a projektre, illetve bevonását a megvalósításba.  A  projektben a projektmegvalósítás 
teljes időtartama alatt biztosítani kell a folyamatos szociális munkát.  A  segítő szociális munka meg 
kell, hogy előzze a beruházások megkezdését, annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai 
valóban felkészüljenek a mobilizációra, illetve a beruházások megvalósításában való részvételre. 
A  projekt keretében a tevékenységeket legalább az infrastrukturális tevékenységek befejezését 
követő  6  hónapig kötelező fenntartani. 
Az olyan krízistömbök esetében, amelyek a lakhatási jellemzőik alapján telepnek minősülnek 
szükséges a szociális munkások folyamatos szakmai jelenlétének biztosítása. 
Veszélyeztetett tömbök esetében a folyamatos szociális munka biztosítása nem kötelező. 

62) Szociális munkát ellátó személyeknek a  15/1998. (IV. 30.) NM  rendelet  2.  sz. melléklet II. 
részében a családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyikével szükséges 
rendelkezniük. Egy szociális munkás maximum  30  fő célcsoport tagot láthat el. 

A  szociális munkás mellett, projektenként legfeljebb  1  fő szociális asszisztens is bevonható és 
elszámolható a projektben, amennyiben a szociális munkás tevékenységét segíti és 
adminisztratív terheit csökkenti.  (A  szociális, pedagógiai, irodai, ügyviteli asszisztensi 
végzettségek vagy a szociális munkásnál megfogalmazott végzettségek jelentik az elvárást.) 

63) A  jelenlét típusú programelem szakmai megvalósítói részére (a terepen dolgozó szociális 
munkások számára) kötelező az EFOP keretében megvalósuló központi módszertani képzésen 
való részvétel. (Amennyiben az EFOP képzés a támogatási kérelemmel érintett projekt 
megkezdése után indul, úgy a képzés indulásáig a feltételnek való megfelelés nem lehetséges, 
ezért az addig nem elvárás.) 

64) A  programban közreműködők a terepmunkára, a szakszerű szociális támogatás és a kölcsönös 
bizalom kialakítására építve, az érintett, krízisterületen élő lakosság bevonásával, 
meggyőzésével, lakhatási mobilizáció esetén a potenciális beavatkozási helyszínen működő 
civilekkel, önkormányzatokkal együtt dolgozzák ki az adott helyszínre vonatkozó 
tevékenységeket.  A  helyi érdekek és helyi partnerek meggyőzése, bevonása, az esetleges 
társadalmi feszültségek kezelése nélkül a program nem működhet. Lakhatási mobilizáció esetén 
fontos, hogy a befogadó közösséget/közösségeket (ahová a krízistömbből a családokat 
költöztetik) felkészítsék a programra. 

65) A  bevont közösségek esetében el kell érni, hogy az akcióterületen belüli esetleges feszültségek, 
csoportközi konfliktusok enyhüljenek, valamint azt, hogy az adott kerület egésze és a krízisterület 
közötti esetleges konfliktus, társadalmi feszültség oldódjon, megszűnjön.  A  konfliktusok oldása 
érdekében, amennyiben szükséges mediációs tevékenységet szükséges alkalmazni.  A  vonatkozó 
tevékenységek célozzák meg, hogy a csoportok, közösségek identitása erősödjön, pozitív értékek 
mentén. Lényeges, hogy a személyes, családi és közösségi felelősségérzet és szolidaritás 
fejlődjön, minél teljesebb mértékben alakuljon ki kapacitás a részvételre, az érdekképviseletre. 

66) A  programokon megengedett a résztvevő személyek 25%-ig más, nem a célcsoportból származó 
személyek bevonásának, részvételének támogatása annak érdekében, hogy a csoportközi 
feszültségek enyhüljenek. 

67) Krízistömbök esetén kötelező a programban részt vevő személyekre az alábbiak szerint egyéni 
fejlesztési tervet készíteni és a megvalósítás során az abban foglalt tevékenységeket 
megvalósítani és folyamatosan, legalább háromhavonta felülvizsgálni. 

• 300  fő alatti krízistömb esetén a  16-54  éves korú lakónépesség legalább 80%-ra, 
• 301-500  fő közötti krízistömb esetén a  16-54  eves korú lakónépesség legalább 60%-ra, 
• 501-1000  fő közötti krízistömb esetén a  16-54  éves korú lakónépesség legalább 40%-ra, 
• 1000  fő feletti krízistömb esetén a  16-54  éves korú lakónépesség legalább  240  főre. 

Azokra vonatkozóan, akikre egyéni fejlesztési terv készül, célként kell rögzíteni az 
alapkompetenciák fejlesztését, a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és 
magasabb szintű  (10-12.  osztály) iskolai végzettség megszerzését, továbbá munkakör 

-30-1 ic2_ 



betöltésére feljogosító  As  vagy  „13"  típusú szakmai képzésen való részvételét, munkaerő-piaci 

szempontból adekvát szakma megszerzését. 

Szakmai ajánlás a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságára, önfenntartóvá válására való 

törekvés érdekében, hogy a projekten kívül az alábbi elemek használata, végrehajtása kerüljön 

megfontolásra: 

• munkaerő-piaci integráció, bevont célcsoport elhelyezkedésének segítése elsődleges vagy 

másodlagos munkaerő-piacon, mely a rászorult helyzetböl, anyagi depriváltságból való hosszú 

távú kilábalást támogatja, és segíthet fenntarthatóvá tenni egy élhetőbbé,  de  költségesebbé vált 

háztartást (rezsiköltség, környezet rendszeres gondozása, stb.), 

• befogadó társadalom szemléletének növelése és fenntartása, mely a környezet folyamatos 

érzékenyítését segítheti elő inklúziót támogató programok, folyamatos esélytudatos 

kommunikáció segítségével, 

• későbbi financiälis keretek megteremtésére szolgáló lehetőségek felmérése, melyek a támogató 

elemek továbbvitelére fordithatók, akár más támogatási források, donáció, árbevétel-generálás 

formájában, 

• önfenntartó közösségek kialakitásának szorgalmazása, mely akár szatyorközösségek, 

önszervezódö csoportok, kölcsönös segitségnyújtást támogató közösségek (kereslet-kínálat 

adatbázis generálásával), stb. formájában is megvalósulhat. 

Mérföldkövek: 

A  projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges. 

A  projekt megvalósítása során legalább  7  db mérföldkő betervezése szükséges. Az alábbiakban 

meghatározott mérföldkövek használata kötelező, amelyek mellett a kedvezményezett további 

mérföldköveket határozhat meg. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható 

időpontjára szükséges megtervezni. 

A  kötelezően használandó mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

1.  merföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 

A  műszaki dokumentációt és minden épitésiflétesítési engedélyt a támogatási szerződés hatályba 

lépésétől számított  12  hónapon belül szükséges benyújtani. 

A  mérföldkő teljesítésekor szükséges az alábbi előírások teljesitésének ellenőrzése: 

• Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás  3.2  pont erre 

vonatkozó előírásainak. 

• Autóbuszöböl fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás  3.2  pontja vonatkozó 

elölrásainak.  A  merev pályaszerkezettől való esetleges eltérést tervezői indoklással 

megfelelően alátámasztották. 

• Lakáson belüli nyilt égésterü fütési, vizmelegitési mód esetén csatolásra került a megfelelő 

égéstermék elvezetésre és levegő utánpótlásra vonatkozó felelős tervező és a 

kéményseprő-ipari szolgáltató nyilatkozata. 



• A  tervezett fejlesztés illeszkedik a hatályos településrendezési tervhez. 
• A  tervezett infrastrukturális beavatkozások megfelelnek az elvárt akadálymentesítési és 

energiahatékonysági követelményeknek. 
• A  beavatkozás során őshonos és/vagy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket telepít.  A 

tervezett fejlesztés törekszik a többszintes,  adeptly  társulások létrehozására. 
• A  támogatást igénylő az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő 

bevonásának lehetőségét megvizsgálta  es  bemutatta. 
• A  bűnmegelőzési tevékenység során a CPTED-elvek betartásra kerülnek. 
• A  projekt költségvetése reális, megfelel a piaci áraknak (kivéve a közbeszerzéssel érintett 

építési költségeket). 

Benyújtandó dokumentumok: komplett műszaki dokumentáció, akadálymentesítésről szóló 
tervfejezettel (amennyiben releváns), jogerős építési/létesítési engedélyek, nem engedélyköteles 
tevékenységek esetében a tervező vagy hatóság erről szóló nyilatkozata, tervezői indoklások  (ha 
releváns), tervezői  es  kéményseprő-ipari nyilatkozat a megfelelő égéstermék elvezetésről  es  levegő 
utánpótlásról (amennyiben releváns). 

2.  mérföldkő: Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása 

A  megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit a támogatási szerződés hatályba lépésétől 
számított  12  hónapon belül szükséges benyújtani. 

A  mérföldkő teljesítésekor a Felhívás alábbi előírásainak teljesítése kerül ellenőrzésre: 

• A  Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei a Felhívás mellékleteként megjelent 
útmutató alapján készült. 

• Bemutatásra került, hogy a fejlesztés összhangban van a település Integrált 
településfejlesztési Stratégiával, Anti-szegregációs Programjával és a kerületi Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal.  A  támogatási kérelemben szereplő akcióterület szerepel a 
kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. 

• A  projektben közös használatú vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó 
helyiségek, épületrészek arányosítása megtörtént a Felhívás  3.2  pontjában foglaltak 
szerint. 

• A  projektben ingatlankiváltás történik és bemutatott a felhagyott épület, terület jövőbeni 
sorsa.  A  fejlesztési elképzelés megvalósítása során funkcióvesztetté váló vagy felhagyott 
épület későbbi hasznosítása bemutatásra került. 

• A  költség-haszon elemzés a módszertan szerinti tartalommal elkészült  es  értékelhető 
információkat tartalmaz. 

• A  fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati 
tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel 
következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges 
kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz. 

• A  fejlesztési elképzelés bemutatásában ismertetésre kerül a fejlesztés valamennyi 
beruházási eleme / tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges 
előkészületi lépés és azok időigénye. Az egyes tevékenységek egymásra épülése logikus. 

• Bemutatásra került, hogy lakófunkció megszüntetése esetén a lakók számára a lakhatás 
biztosított a projekt keretében. 

Amennyiben a projekt költöztetést is tartalmaz, úgy az alábbiak vizsgálata szükséges: 
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• A  projekt nem segíti elő új zárványok létrejöttét. Költözés esetében az akcióterületről 
kiköltözők lakhelyének elhelyezkedése megfelel a Felhívás  3.2  pontjában szabályozott 
összekottöztetés szabályainak. 

• A  beavatkozási helyszínen a lakások hasznos alapterülete megfelel a Felhívás  3.2 
pontjában meghatározott minimum értékeknek. 

• Költőzés esetében a felhívás  3.2  pontja alapján igazolásra került, hogy a költözök a 
költözés időpontja előtt legalább  1  évvel életvitelszerűen a krizistömbben éltek. 

• Az akcióterületen belül költözök esetében minimum félkomfortos, a beavatkozási helyszín 
esetében komfortos lakás biztosított a költözök számára. 

• Az önkormányzat bérlakás állománya megfelelően bemutatásra került. Új lakás 
vásárlása/épitése esetében igazolt, hogy nincsen az önkormányzat tulajdonában az 
integrált területen a krízis- vagy veszélyeztetett tömbből kiköltözők számára alkalmas üres, 
használaton kívüli lakás. 

• Az akcióterületen vásárolni kívánt, magántulajdonú lakás esetében a lakás tulajdonosai 
részt vesznek a projektben, egyéni fejlesztési tervvel érintettek, vállalják a költözést, 
amennyiben szükséges. 

• A  beavatkozási helyszín kijelölésre került és bemutatásra került az integrált lakókörnyezet, 
amennyiben releváns. 

• Akcióterületi lakos kiköltöztetése esetében bemutatott a szakmailag megfelelő program a 
beavatkozási helyszínen való befogadásukra vonatkozóan. 

Benyúitandó dokumentumok: megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei, valamint a feltételek 
teljesítését alátámasztó egyéb dokumentumok. 

3.  mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása 

A  kivitelezésre vonatkozó összes közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől 
számított  18  hónapon belül szükséges lezárni (eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével). 

Mérföldkö teljesítésekor szükséges az alábbi előírások teljesitésének ellenőrzése: 

• A  projektben elszámolt építési tevékenységek költsége reális, megfelel a piaci áraknak. 
• Amennyiben a támogatási kérelemben vállalta újrahasznositott anyagok hasznosítását, úgy 

az az ajánlattételi felhívásban és az érvényes ajánlatban ez megjelent. 
• A  fejlesztési helyszinek rendezett tulajdonviszonyai igazolásra kerültek. (Kivéve a 

beavatkozási helyszínen megvásárolandó lakásokat.) 

Benyújtandó dokumentumok: lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációja, rendezett 
tulajdonviszonyokat igazoló dokumentumok. 

4-7.  mérföldkő: Kivitelezés 

A  kivitelezési munkálatokról (pl.: építés, felújítás, bővítés) a beruházás  25, 50 As 75%  és 100%-os 
készültségi szintjénél szükséges egy-egy teljesítés' mérföldkövet tervezni.  A  100%-os 
készültségi szint a teljes projektre értendő és záró kifizetési igénylés benyújtásával teljesítendö. 

150  millió  Ft  összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó kérelem esetén elegendő két 
mérföldkő tervezése is, a kivitelezés  50  és 100%-os készültségi fokánál. 

Benyújtandó dokumentumok: teljesitésigazolások, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció. 
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Minden betenmzett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség  es  a 
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való 
elmaradás arányában. 

3.3. A  projektvégrehajtás időtartama 

3.3.1.A  projekt megkezdése 
A  felhívásra benyújtható megkezdett projekthez igényelt támogatási kérelem is,  de  a projekt megkezdése 

nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá 

nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

A  projekt megkezdés időpontjára vonatkozó részletes szabályozást az  ÁÚF 8.6.1.  pontja tartalmazza. 

Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban,  ha  a következő feltételeknek együttesen 
megfelel: 

• támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek 

• nem regionális beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást. 

Ha  a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 

köteles a  2014-2020  programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló  272/2014.  (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  272/2014.  (XI.5.) 

Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 

3.3.2.A  projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 
A  projekt fizikai befejezésére a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb  60  hónap  all 

rendelkezésre. 

A  projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 
Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett 

teljesült.  A  projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai 

teljesítésének napja minősül 

A  támogatott tevékenységtipusok fizikai teljesitettségére vonatkozó részletes szabályozást az Al.:1F  c. 

dokumentum  8.6.2  pontja tartalmazza. 

A  támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 

végső határideje  2023.  június  30. 

A  záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően:  90  nap. 

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott 

támogatással el kell számolni. 
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3.4.  Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.4.1.A  projekt területi korlátozása 

A  tervezett fejlesztések, projektek integrált módon a kerületi / városi Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájában  (ITS)  nevesitett akcióterületei lehetnek. 

Az intézkedés keretében fejlesztendő akcióterületnek a támogatási kérelem benyújtásakor legalább egy, a 
Budapest  Főváros önkormányzata „Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program" 
mellékletében, a "Krízisterületek lehatárolása"  c.  dokumentumában beazonosított  es  a 10%-os küszöb 
alapján meghatározott vagy veszélyeztetett tömböt kell tartalmaznia a következők szerint. 

A  fejlesztés által érintett akcióterület lehet a krízis- vagy veszélyeztetett tömbnél nagyobb, amennyiben 
ezen területek egészét magában foglalja, továbbá a bővités szakmailag indokolt és igazoltan szolgálja a 
fejlesztés célját. 

Jelen konstrukció keretében kizárólag  Budapest  közigazgatási területén támogathatóak projektek. 

3.4.2.A  fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a 
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az AÚF  c.  dokumentum  7.  pontjában foglaltaknak megfelelően 
rendezett tulajdoni viszonyait, valamint  per- 6s  igénymentességét a támogatást igénylő biztosítja, 
igazolja — az  /OF  vonatkozó rendelkezéseitöl eltérően legkésőbb a  3.  mérföldkő teljesitéséig. 

3.4.3. A  projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 
kötelezettségre vonatkozó elvárások 

Felhivjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósitandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 
es  betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. 

A  közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az  ÁÚF 9.  pontjában található. 

3.5.  Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

Indikátor neve 
Mérték- 
egység 

Celle* 
2018. 

június 
30. 

Cétérték 
projekt  flute 

Azonositó 

Szociális célú településrehabilitációval 
érintett akcióterületen élő lakosság száma ft5 P0621 

  

Szegregätumok integrálását szolgáló 
programok száma 

db 

  

P0622 

Helyreállitott lakóegységek városi 
területeken 

lakóegység 

  

C040 
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C039 m2 

C038 m2 

Városi területeken épített vagy renovált 
köz- vagy kereskedelmi épületek 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

Céletéki, 

letege:771. 

Szociális célú településrehabilitációval 
érintett akcióterületen élő lakosság száma fő P0621 

Szegregátumok integrálását szolgáló 
programok száma 

db P0622 

Városfejlesztés: integrált 
településfejlesztési stratégiával lefedett 
területek lakossága 

személyek P0637 

Ahol a célérték mezőben érték került feltüntetésre, ott a projektben legalább a megadott célérték vállalása 

kötelező. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a  272/2014.  (Xl.5.) Komi. rendelet  88.  §-a alapján a kedvezményezett 

kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a 

támogatási szerződésben. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, 

a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás 

arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

Az indikátorvállalások csak akkor fogadhatóak el, amennyiben azok az indikátorok számításához 

használandó kötelező módszertan alapján kerültek meghatározásra. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a  3.2  fejezet szerinti műszaki-szakmai 

tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-

szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a  272/2014.  (Xl.  5.)  Korm. rendeleti. mellékletének  65.4  pont 

c)  alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk. 

3.5.1.Szakpolitikai mutatók 
Nem releváns. 

3.6.  Fenntartási kötelezettség 

A  támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított  5  évig, a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet  71.  cikkében foglaltaknak. 

3.7.  Biztosítékok  köre 

A  biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az  ÁÚF c.  dokumentum  6.  pontja 

tartalmazza. 
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3.8.  önerő 
A  támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerövel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a 
projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös 
vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem 
közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. 

Az  önerő rendelkezésre állását  a  támogatási kérelem benyüjtásakor  a  támogatást igénylőnek 
nyilatkozattal — kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi önkormányzatok, 
Önkormányzati társulások esetén  a  támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselö-testületi, társulási 
tanácsi határozattal, vagy  a  képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt,  a  tartalék feletti 
rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján  a  polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek 
esetén pedig  a  támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányitó szerv vezetőjének nyilatkozatával  a  saját 
forrás biztosításáról míg legkésőbb az elsó kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az 
előlegigénylését  is)  az  AUF  c.  dokumentum  8.5.  pontjában meghatározott módon és formában kell 
igazolnia. 

4. A  TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amennyiben jelentkezni  Sayan  a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 

4.1  Támogatást igénylők  köre 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van 
lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag  Budapest  Főváros kerületi önkormányzata lehet. 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 
• helyi önkormányzat (GFO  321) 
• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO  32) 
• Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek 

a  2011.  évi  CUM/.  törvény alapján (GFO  516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,5691 
• egyházi jogi személy (GFO  55) 
• helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO  37) 
• önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO  57) 
• társasházak, lakásszövetkezetek (GFO  593, 692) 

Allami  tulajdonban lévő országos közút területén települési önkormányzat kizárólag a közúti közlekedésről 
szóló  1988.  I.  hr.  alapján általa megvalósítható beruházásrészeket tervezheti és valósithatja meg a 
felhívás támogatható tevékenységei szerint, a felhivásból nem támogathatók azok a közúton megvalósuló 
beruházásrészek, amelyek megvalósítására kizárólag a jogszabályban meghatározott építtetők  (MK  NZrt., 
mint közútkezelő,  ill.  NIF Zrt.) jogosultak.  A  projektekbe konzorciumi partnerként sem vonhatók be az  MK 
NZrt. és NIF Zrt. épittetök. 

Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább  3  éves, 
az oktatási vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik. 

Egy támogatást igénylő egy akcióterületre vonatkozóan egy támogatási kérelem benyújtására jogosult. 
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4.2  Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az  /VW  „Kizáró okok listája"  c.  részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 

támogatás azon támogatást igénylő részére: 

• aki, vagy amely az államháztartás alrendszereiből, vagy a strukturális alapokból jelen felhívásra 
benyújtott támogatási kérelemben szereplő tevékenységekre vonatkozóan támogatásban 
részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le 

• akinek/amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) 
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 

Az ACIF „Kizáró okok listája"  c.  részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 

támogatás azon támogatási kérelemre: 

• amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhoz; 

• amely legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki előkészítés végéig nem illeszkedik a kerület integrált 
településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó településrendezési tervhez; 

• amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

Csekély összegű támogatás 

Az MOEN  2.  fejezetében szabályozott Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 
támogatás: 

a. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK  es  az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló,  2013.  december  11-i  1379/2013/Ell európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához  es  értékesítéséhez, 

b. elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 

c. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 
forgalmazásához használja fel, amennyiben 

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzitésre, vagy 

- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 

d. exporttal kapcsolatos tevékenységhez,  ha  az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és müködtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

e. ha  azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

f. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 

g. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

h. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára 
teherszállító járművek megvásárlására. 

Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a 
vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív 

fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely  B-hitelminősítésnek 
megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van. 

Közszolgáltatásért járó ellentételezés 

Az AliF  2.  fejezetében szabályozott Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 
támogatás: 

a) a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások javára, 



b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 

c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

4.3 A  támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
a) A  támogatási kérelmek benyújtása  2016.  április 29-től  2016.  augusztus 31-ig lehetséges. 

b) A  támogatási kérelem benyújtásának módja:  Online  benyújtás elektronikus kitöltő programon 
keresztül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesitett támogatási kérelemhez a Felhívás  6. 
pontjában leirt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesitő, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot is.  A  nyilatkozat papír alapú példányát —  ha  azt nem minősített elektronikus aláírással',  látták 
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb,  de  legkésőbb az 
elektronikus benyújtást követő  3  napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy 
expressz postai szolgáttatás'2/futárposta-szolgáltatás13  (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 

Pénzügyminisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért  Operativ  Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

1525 Budapest,  Postafiók  95. 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 
és címét. 

4.4  Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend 

A  Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a  272/2014.  (XI.5.) Kormányrendelet  57/A.  §  (2)  standard 
eljárásrend vonatkozó szabályai alapján, területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. 

" Mines(ten elektronikus olyan - fokozott biztonaligo - elektronikus  Ski*  amelyet az biztonságos alekts-lébehozti 
eszközzel hozc41  Notre. 6$t  amelynek hltelesiblee  MOM  unkillseett tanaltványt bocstoltak  Id. 
12 A posted talls  2012  M  Wit OWN  (a MINIM ow Pale tit  II. mryibia  feel* nee. tercet pad ~Wm ex  st  IiIpmele  media  wediast  SSW° peed 
=IONS argil Icadiesibet  b natal  Miadnyl billIdlabOologib  MAWS  WM  aSsapa. BOIS tiplkominbtallt sellasemob• le»  IMO ape  
rrumunipco. agnb nompelyal ,AstenOsil 1OESMer  melbas liege»  •  »Me Idly* Silk  mosionse  WWII 4 stomas in  SIM *leeWSlablettolipSk  ISM Spilt& eat 
14"it 

a)nyomon követhelő kezelés; 
b)utánvétel; 
c) tértivevény; 
d)tirteknyilvánllát 
e) kizárólag a küldemény cknzetljeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesitils; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyen. tartózkodási helyén, székhelyén. telephelyen vagy fiókteepen történő felvétele. 

13  A  Posta tv.  2.  §  15,  pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan- a küldemény felvételétől számított legfeljebb  24 (wan 
1)601  teljeseendő - időgarantált  poste  szokgältatas, amelynek keretében a  postal  szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a  postal  küldeményt a közbeetés rnegkisédéseig megszakítás nélkül személyes felügyelete 
alatt tartja oly módon, hogy a  Wade,  ez alatt bármely Időpontban rendelkezhessen a postai küldemény clmzettjenek vagy clmének a 
megváltoztatásáról  es  sikertelen személyes kézbesítés eseten megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk Ilgyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet akkor futárpostai szolgáltatás — a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe. 
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Az eljárás során a  272/2014.  (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a  272/2014.  (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van lehetőség tisztázó 
kérdés alkalmazására. 

Az eljárás során a  272/2014.  (XI.5) Kormányrendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli 

egyeztetésre. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot 

hív össze.  A  támogatási kérelmekről az Irányító Hatóság vezetője szakaszos elbirálással dönt. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁCIF  c.  dokumentum  3.  pontjában találhatóak  (A 

támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja). 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, 

valamint az alábbi kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:  

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és — elektronikus aláírás 

használatának kivételével — papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra 

került, 

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Äht.)  1.  §  4)  pontja és  50.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja szerint, 

c) a támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe 

tartozik. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) A  támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be. 

b) A  támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az Ál.)F  c. 

dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére 

hiánytalanul választ  ad. 

c) A  támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai 

egyezőek. 

d) A  fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum 

maximumán belül van. 

e) A  hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek. 

f) A 321/2011.  (XII.  27.)  Korm. rendelet értelmében a kerület Helyi esélyegyenlőségi 

programja (HEP) elkészült. 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és 

ha  az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya 

vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül 

son 
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A  támogatást igénylőnek a jelen pontban szereplő kritériumoknak a támogatási kérelem benyújtásakor kell 
megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teesithet. Hiánypótlásra egy 
alkalommal van lehetőség. 

Felhivjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt 
módositásoktól eltérő módosítás, valamint a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatása nem 
lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 

3.  Tartalmi értékelési szempontok: 

Az értékelés megfelelt / nem felelt meg / részben megfelelt / nem releváns válasszal történik, a „megfelelt" 
és „nem releváns" válasz  1,  a „nem felett meg" válasz  0,  a „részben megfelelt" válasz  0,5  pontnak számít. 
Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a 
projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a 
támogatást igénylőnek. 

A  tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. 

Amennyiben a támogatást igénylő a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján 
továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan 
nemleges értékelést  von  maga után. 

Amennyiben az alábbi táblázat szempontjai alapján a kérelem nem éri el a minimum  15  pontot, a 

kérelem támogatásra nem javasolható. 

Amennyiben az alábbi szempontok közül több mint  12  esetben a válasz „nem felelt meg", a kérelem 
elutasitäsra kerül. 

A  „nem felett meg" és „részben megfelelt" válaszok esetén az értékelőnek részletes indoklást kell 
adnia. „Részben megfelelt" válasz esetén, amennyiben szükséges, támogatási szerződéskötési feltételt 
kell szabnia az adott szempont teljesülésére. 

Amennyiben az  1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 9.2  pontjalban az értékelés „nem felelt meg", a 

szakmai értékelő  0  ponttal elutasításra terjeszti elő a kérelmet. 

 

Értékelési szempont Minősítés/ 

1. Illeszkedös a VEKOP céljaihoz 

 

1.1. 
A  fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a 
felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 

MegfeleltINem 
felelt meg 

1.2. 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Anti-Szegregációs 

Program és a kerületi Helyi Esélyegyenlőségi Program csatolásra 

került 

Megfelelt/Nem 
felelt meg 

1.3. 
A  támogatási kérelemben szereplő akcióterület szerepel a kerület 
hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. 

Megfelelt/Nem felelt 

meg 

1.4. 
Az akcióterület megfelel a Felhívás  3.4.1 pontjában szereplő 
jogosultsági feltételeknek. 

Megfelelt/Nem 
felelt meg 

2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság 

 

2.1. 
A  fejlesztés középpontjában krízistömb vagy veszélyeztetett tömb 
található, amelyek teljes területét tartalmazza a lehatárolt 
akcióterület 

Megfelelt/Nem 
felelt meg 

2.2. 
Bemutatásra került a „támogató csoport" összetétele, működése és 

részvételük a projekt előkészítésben és megvalósításában biztosított. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg 

11 A Projekt-előkészítő Tanulmány (benne igényfelmérés és Megfelelt/Nem 

(7b 



 

Értékelési szempont Minösities1 

 

kihasználtsägi tervvel) elkészült, csatolásra került és értékelhető 

információkat tartalmaz. 

felelt meg 

• 
2.4. 

Az igényfelmérés elkészítésének folyamata bemutatott, a 
módszertannak megfelel, a felmérés alapjául szolgáló dokumentáció 

(kérdőivek, jegyzőkönyvek) teljes körűen csatolásra került. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt 

2 .5. 
Az igényfelmérés feltárja az akcióterület fizikai, szociális  es  gazdasági 
problémáit és a piaci viszonyokat. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

2.6.  
Az igényfelmérés az alkalmazott adatokkal és információkkal 
alátámasztja az akcióterület meghatározott céljait. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

2.7. 
A  hátrányos helyzetű célcsoportok megfelelően beazonosításra, ez 

alapján az igényfelmérés célcsoportja megfelelően szűkítésre került, 

összhangban van a beavatkozásokkal és a projekt céljaival. 

Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelt 

2M . 
A projektben tervezett tevékenységek bemutatásra kerültek, minden 
esetben indokolt a beavatkozás. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

2 9 . . 
A  tervezett tevékenységek a helyzetelemzésben feltárt problémákra 
reagálnak. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

3. Megalapozottság / előkészítettség 

 

3.1. 

A  fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása annak helyi 

elfogadtatása a Felhívás  3.2  pontjában leírtak szerint, megfelelő 

végrehajtása, sikere érdekeben széleskörű partnerse"gi 

tevékenységen alapul. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem 
felelt 

3 .2. 
A lakófunkciót kivéve minden fizikai programelem a kijelölt 
akcióterületen valósul meg. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

3.3. 

Lakófunkciós tevékenység az akcióterületen belül kizárólag a 

jogosultságot adó krízis- vagy veszélyeztetett területen valósul meg. 
(Kivéve azt a speciális helyzetet, amikor a beavatkozási helyszín az 

akcióterületen belül kerül kijelölésre.) 

Megfelelt/Nem felelt 
meg 

4. Kockázatok 

 

4.1. 
A  tervezett tevékenységek helyszínei és azok tulajdonviszonyai az 
adatlapon bemutatásra kerültek. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

5. Projekt komplexitása 

 

5 .1. 

A  fejlesztésben az infrastrukturális munkák mellett önállóan nem 

támogatható, kötelező szoft tevékenységek is betervezésre 
kerültek a felhívás 5.7 pontjában meghatározott minimális 

mértékben. 

Megfelelt/nem 
felelt meg 

5 .2. 
A  projekt összköltségének minimum  30%-a  erejéig lakófunkciós 
tevékenység tervezett. 

Megfelelt/nem 
felelt meg 

5.3. 

A  beruházás konzorciumi együttműködésben valósul meg és 

legalább egy konzorciumi partner legalább  3  éves, az oktatási 

vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett 

tapasztalattal rendelkezik. 

Megfelelt/nem 

felelt meg 

5.4. A  projekt a VEKOP más prioritásai és / vagy intézkedései keretében Megfelelt/Részben 



 

Értékelési szempont Mlnösités/ 

 

megvalósított fejlesztésekhez vagy a 2007-2013-as időszakban KMOP 
támogatással megvalósult projektekhez kapcsolódik. 

megfelelt/Nem felelt 

5 .5. 

Támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében végzett 
infrastrukturális beruházások során legalább 3%-ban újrahasznosItott 
anyagot használ fel  es  ezt a kivitelezési közbeszerzés ajánlattételi 
felhívásában szerepeltetni fogja. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

6. Hatás 

 

6.1. 
A  tervezett projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai 
integrációja révén hozzájárul a népesség megtartásához, az 
életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg 

6 2 . . 
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, a 
támogatást igénylő vállalja az azbesztmentesítést 

Igen/Nem/Részben/ 
Nem releváns 

6.3. Az infrastrukturális  es  szoft elemek illeszkedése, szinergiája megfelelő. 
Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg 

7. Fenntarthatóság 

 

7.1. 
A  kthasználtsági tervben bemutatott a megvalósított tevékenység 
hosszú távú (legalább  5  eves) működtetése  es  fenntartása szakértői  es 
intézményi háttér alapján,  es  ez tevékenységenként részletezett. 

Megfelelt/Részben
 

megfelelt/Nem felelt
 

7.2. 

A kihasználtsági tervben a projekt pénzügyi fenntarthatósága 
érdekében a támogatást igénylő felmérte a projekt során keletkező 
lehetséges bevételeket, azokat figyelembe vette a projekt 
fenntartásában. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

8. Esélyegyenlőség 

  

A  helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre állnak vagy a 
tervezett fejlesztéssel létrehozásra kerülnek ehhez szükséges es 
alkalmas terek, létesitmények. 

Megfelelt/Részben
8.1 

megfelelt/Nem felelt 

8.2 
A  fejlesztés nem  jar  az alacsony státuszú lakosság klszontásával 
a terület felértékelődése következtöben. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem 
felelt 

8.3 

A projekt fő célcsoportját az akcióterületen el/5, jellemzően a 

Megfelelt/Nem felelt 
munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű  es  alacsony iskolai 
végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények 
között élők jelentik. 

9. Költséghatékonyság 

 

9.1 

A beruházás köttséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel tervezett. 

Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a 
tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfeleit. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 

10. Eredményesség 

 

10.1 
A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 
indikátorteljesítéshez. 

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 



 

Értékelési szempont Minősítési 

102 . 
A  kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor Megfelelt/Nem felelt 

meg esetében célérték vállalást tesz. 

 

összesen 

 

Terület-specifikus értékelési szempontok: 

  

Értékelési szempont 

 

Minásités/A 
dható 

pontszám 

Magyarázat 

1. 

 

Kapcsolódás a 
dokumentumokhoz 

fővárosi 

   

1.1 
ájá Hozzrulas a 

trarosrehabilitació céljaihoz. 
szociális 

0-7 

Az értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt illeszkedik-e a 
1211/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. 
határozattal elfogadott Szociális 
városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési 
Program középtávú céljainak 
megvalósításához.  A  középtávú célok: 

- 1. Közszolgáltatási rendszerek 
integrált, összehangolt működése 

-  2.  Városi területek, épített környezet 
fizikai megújítása 

- 3. Közösségek erősítése, 
közösségfejlesztés, bizalom erősítése 

- 4. Helyi gazdaságfejlesztés a 
foglalkoztatás bővítése érdekében 

- 5. Integrált differenciált fővárosi 
lakáspolitikai rendszer kialakítása 

- 6. Bűnmegelőzés, drogprevenció, 
közbiztonság javítása 

-  7. Tolerancia, elfogadás erősítése, 
diszkrimináció csökkentése 

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés tételes bemutatása. Ez 
alapján, 

- 0 pont adható, ha  a projekt egy 
kitűzött célhoz sem járul hozzá 

-  1-7  pont adható attól függően, hogy a 
projekt hány középtávú célhoz járul 
hozzá. 

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetősége: 
http://budapest.hu/Documents/TFP/Szo 
ci%c3%a1lis°/0200/0c3%a1rosrehabilit 
%c3c1/0a1ci%c3%b3°/020Tematikus°/020 



 

Értékelési szempont 
MksSsités/A 

dhatá 
pontszám 

Magyarázat 

   

FejlesztVoc3%a9s1%20Program.pdf 

1.2 
Hozzájárulás a szociális 
városrehabilitació eszközrendszeréhez. 

0/1 

Az  értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy  a  tervezett projekt beavatkozásai 
összhangban vannak-e  a 1211/2014. 
(VI.30.) Föv. Kgy. határozattal 
elfogadott Szociális városrehabilitáció 
Tematikus Fejlesztési Programban 
részletezett beavatkozásokkal (a 
dokumentum 3.3. A beavatkozások 
bemutatása  c.  fejezet alapján). 

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés tételes bemutatása. Ez 
alapján: 

-  0  pont adható, amennyiben  a  projekt 
beavatkozásai nincsenek összhangban 
a Tematikus Fejlesztési Program 
eszközrendszerével 

- 1 pont adható, amennyiben a 
projektnek egynél több beavatkozása 
megegyezik  a  Tematikus Fejlesztési 
Program  eszközrendszerének bizonyos 
beavatkozásával. 

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetösége: 
http://budapest.hu/Documents/TFP/Szo 
cr/ric3Y0a1lis%200/0c3%a1rosrehabilit 
°/oc3icea1cWoc3%b3°/020Tematikus%20 
Fejleszr/oc,3%,a95i%20Program.pdf 

1.3 
Hozzájárulás  a  befogadó, támogató és 
aktiv  Budapest  létrejöttéhez. 

0/1  

Az  értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt milyen 
mértékben járul hozzá  a 215/2015. (II. 
25.)  Föv. Kgy. határozattal elfogadott 
Fővárosi Területfejlesztési  Program 3.5. 
Társadalmi beavatkozások  a  befogadó, 
támogató és aktiv Budapestért 
prioritásának -  a  VEKOP  6.  prioritása 
szempontjából releváns .  
intézkedéseinek megvalósításához: 

- 3.5.1. Befogadó es támogató 
társadalom 

- 3.5.2. A társadalmi, gazdasági 
környezet változásaihoz való 
alkalmazkodás segítése 

- 3.5.3. A humán szolgáltatások 
optimalizálása 



 

Értékelési szempont 
Minösités/A 

dhat6 
pontszám 

Magyarázat 

   

-  3.5.4. A  kulturális kínálat bővítése 

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés tételes bemutatása. Ez 
alapján: 

-  0  pont adható, amennyiben nem, vagy 
csak egy intézkedés 
megavalósulásához járul hozzá a 
prioritás megvalósításához 

-  1  pont adható, amennyiben legalább  2 
intézkedés megvalósításához járul 
hozzá 

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetősége: 

http://budapest.hu/Documents/fejleszte 
si_tervek/P/oc5W091"c3%a1rosr/0201 
er°/0c3%bcletfejlesze/oc3%a9si%20Pro 
gram. pdf 

2. Illeszkedés a fővárosi/kerületi  ITS-ben 
meghatározott akcióterülethez 

  

2.1 
Illeszkedés a fővárosi vagy a kerületi 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
akcióterületeihez. 

0/1 

A  tervezett projekt a  160/201e. (11.17.) 

Főv. Kgy. határozattal elfogadott 
fővárosi Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában, vagy az adott kerület 
képviselőtestülete által határozattal 
elfogadott, hatályos kerületi Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában 
meghatározott akcióterületen, vagy 
ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
helyszínen valósul meg. Az 
akcióterületi illeszkedés már a 
projektfejlesztés során elvárás, amit a 
támogatási kérelem benyújtásakor kell 
igazolni. 

A  pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés térképes bemutatása. 
Ez alapján: 

- 0 pont adható, amennyiben a 
tervezett projekt nem az akcióterületen 
vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
helyszínen valósul meg 

- 1 pont adható, amennyiben a 
tervezett projekt az akcióterületen vagy 
ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
területen valósul meg. 
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Vonatkozó fővárosi dokumentum 
intemetes elérhetősége: 

http://budapest.hu/Documents/fejleszte 
si_tervek/ITS_strategia_201407_kesz 
pdf 

2.2 

Illeszkedés a fővárosi vagy a kerületi 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
antiszegregációs programjának 
beavatkozásaihoz. 

0/1 

A  tervezett projekt  a160/2016. (11.17.) 
Főv. Kgy. határozattal elfogadott 
fővárosi Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában, vagy az adott kerület 
képviselőtestülete WWI határozattal 
elfogadott, hatályos kerületi Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában 
meghatározott antiszegregációs 
program beavatkozásaihoz illeszkedik. 
Az illeszkedés  mär  a projektfejlesztés 
során elvárás, amit a támogatási 
kérelem benyújtásakor kell igazolni. 

A  pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés bemutatása. Ez alapján: 

- 0 pont adható, amennyiben a 
tervezett projekt nem szerepel az 
antiszegregációs program 
beavatkozásai között 

- 1 pont adható, amennyiben a 
tervezett projekt szerepel az 
antiszegregációs program 
beavatkozásai között. 

Vonatkozó fővárosi dokumentum 
internetes elérhetősége: 

http://budapest.hu/Documents/fejleszte 
si_tervek/ITS_strategia_201407_kesz. 

Pdf 

2.3 
Hozzájárulás a barnamezös vagy 
alulhasznosított ingatlanok 
hasznositásához. 

0/1 

Az értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt a  1211/2014. 
(VI.30.) FN. Kgy. határozattal 
elfogadott Barnamezös területek 
fejlesztése Tematikus Fejlesztési 
Programban nevesttett terület-típusok 
valamelyikén valósul meg.  A  terület 
típusok: 

- 1. Felhagyott volt ipari, honvédelmi, 
valamint väros üzem eltetési és 
közlekedési területek 

- 2. Alulhasznositott volt ipari, valamint 
városüzemeltetési es közlekedési 

-47-- 102-9 
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területek 

- 3. Alulhasznosított raktározási és 
szállítmányozási célú területek 

- 4. Alulhasznosított különleges 
rendeltetésű területek 

-  5.  Mezőgazdasági üzemi területek 

- 6. Foghíjtelkek, üresen 
álló/használaton kívüli épületek, 
alulhasznosított telkek fejlett, 
intenzíven beépített környezetben. 

A  pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés tételes bemutatása. Ez 
alapján, 

-  0  pont adható,  ha  a projekt nem járul 
hozzá a barnamezős vagy 
alulhasznosított ingatlanok 
hasznosításához 

-  1  pont adható,  ha  a projekt hozzájárul 
a barnamezős vagy alulhasznosított 
ingatlanok hasznosításához. 

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetősége: 

http://budapest.hu/Documents/TFP/Bar 
namez%c5%91s%20ter%c3%lacletek 
°/020fej1eszt%c3%a9se°/020Tematikus 
°/020Fejleszt%c3°/0a9si%20Program.pd 
f 

3. Az akcióterület lehatárolása 

  

3.1 

Kapcsolódás a Szociális 
Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési  

programban meghatározott krizisterületi 
lehatároláshoz. 

0/10 

Az akcióterület a Szociális 
Városrehabilitáció Tematikus 
Fejlesztési Program térkép-

 

mellékletében szereplő és a 10%-os 
küszöb határérték alapján kijelölt 
krízistömböt tartalmaz. 

- 10  pont adható, ha  akcióterület a 
Szociális Városrehabilitáció Tematikus 
Fejlesztési Program 
programdokumentum térkép-

 

mellékletében szereplő krízistömböt 
tartalmaz, és a lakófunkciós 
beavatkozás a krízistömbön valósul 
meg. 

-  0  pont adható,  ha  az akcióterület nem 
tartalmaz a Szociális Városrehabilitáció 

,b0 
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Tematikus Fejlesztési Program 
programdokumentum térkép-

 

mellékletében szereplő krizistömbot. 

Vonatkozó dokumentum intemetes 
elérhetősége: 

http://budapest.hu/Documents/fejleszte 
si_tervek/Krizisteruletek_lehatarolasai 
orm.pdf 

4. 
Lakhatás biztonságával es fizikai 
beruházásokkal kapcsolatos 
beavatkozások értékelése 

  

4.1 
A területen élő jogcímnélküli lakók 
helyzetének kezelése. 

0-2 

A területen élő jogcímnélküli lakók 
száma már a támogatási igény 
benyújtásakor bemutatásra kerül,  es 
helyzetük rendezésére hatékony 
beavatkozások tervezettek a projekt 
keretében, az önkormányzat 
közreműködésével. 

-  1  pont adható,  ha  felmerés készült 
vagy a támogatást igénylő vállalást tett 
a jogcimnélküh lakók, legkésőbb a 
projektfejlesztés során végrehajtott 
felmérésére 

-  1  pont adható,  ha  minden jogcim 
nélküli lakó helyzetére vonatkozóan 
tervezett hatékony beavatkozás. 

4.2 Hátralékosság kezelése. 0-2 

Hátralékosság (közüzemi vagy lakbér) 
problémája bemutatásra került vagy 
legkésőbb a projektfejlesztés során 
bemutatásra kerül, és a hátralékosság 
kezelésére minden hátralékkal 
rendelkező lakó helyzetére vonatkozó 
hatékony beavatkozások tervezettek a 
projekt keretében. 

-  1  pont adható,  ha  a hátralékosság 
bemutatása elkészült vagy a pályázó 
vállalást tett annak, legkésőbb a 
projektfejlesztés saran végrehajtott 
bemutatására 

-  1 pont adható,  ha  minden jogcím 
nélküli lakó helyzetére vonatkozóan 
tervezett hatékony beavatkozás. 

4.3 
Szociális bérlakások kialakítása es 
lakbéremelési plafon figyelembevétele. 

0/1/2 
Az Önkormányzat vállalásainak 
bemutatása arra vonatkozóan, hogy a 
mobilitási tervben résztvevők lakhatási 
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biztonsága garantált legyen. 

-  1  pont adható,  ha  a mobilitási tervben 
érintettek lakhatási biztonsága 
érekében egy eszközt vállal az 
önkormányzat 

-  2  pont adható,  ha  a mobilitási tervben 
érintettek lakhatási biztonsága 
érekében legalább két eszközt vállal 
az önkormányzat. 

 

4.4 
A közterületi / 
beavatkozások célzottsága. 

közlekedési 
0-2 

A közterületi / közlekedési 
beavatkozások célzottsága, amely 
szetint. 

-  1 pont adható, ha  a közterületek 
megújítása a célcsoport érintő 
igényfelmérés alapján történik és a 
tervezett tevékenységek ezzel 
összhangban vannak 

-  1  pont: a beavatkozás bizonyítottan 
oldja az akcióterület  es  azon belül a 
krízistömb/veszélyeztetett tömb 
földrajzi elhelyezkedésből adódó 
térbeni elzártságát, valamint javítja a 
közlekedési felületek műszaki 
állapotát. 

5. 

 

Integráltság • 

    

5.1 
Kapcsolódás más, 
megvalósított vagy 
projekthez. 

közpénzből 
megvalósuló 0-2 

A  tervezett projekt közvetlenül kapcsolódik 
más, közpénzből (állami, önkormányzati, 
európai uniós támogatással stb.)  2007  után 
megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt 
álló, vagy - már támogatói döntéssel 
rendelkező - 2020-ig megvalósuló 
projekthez, és ezek erősítik / kiegészítik a 
leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítását, társadalmi es fizikai 
rehabilitációját célzó tervezett projekt 
hatását. 

A részét képező szakmai pályázat 
megalapozó tanulmányban szükséges a 
projektek közötti szinergia részletes 
bemutatása, igazolása. Ez alapján: 

- 0 pont adható, amennyiben nincs 
kapcsolódó projekt, vagy a kapcsolódó 
projekttel nincs szinergia 

-  1  pont adható, amennyiben a projekt  1 
szinergikus projekthez kapcsolódik 

-  2  pont adható, amennyiben a projekt  2 
vagy több, szinergikus projekthez 
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kapcsolódik. 

5.2 
Kapcsolódás más, magánforrásból 
rnegvalósitott vagy megvalósuló 
projekthez. 

0-2 

A  tervezett projekt közvetlenül kapcsolódik 
más, magánforrásból 2007 után 
megvalósitott jelenleg megvakettás  Watt 
Mk,  vagy -  mär  támogatói döntéssel 
rendekezé - vagy 2020-ig megvalósuló 
projekthez, és ezek erdsilik / kiegraszNik a 
leromlott településrészeken  6145  alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek 
javitását társadalmi és fizikai 
rehabilitációját célzó tervezett projekt 
hatását 
A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmänyban szükséges a 
projektek közötti szinergia részletes 
bemutatása. igazolása. Ez alapján: 
- 0 pont adható, amennyiben nincs 
kapcsolódó projekt, vagy a kapcsolódó 
projekttel nincs szinergia 
-  1  pont adható, amennyiben a projekt  1 
szinergikus projekthez kapcsolódik 
-  2  pont adható, amennyiben a projelct  2 
vagy több, szinergikus projekthez 
kapcsolódik. . 

5.3 A  konzorcium Osszetétele. 0-4 

A konzorcium tagjai a releváns 
önkormányzati/állami intézmények  es  a 
projekt megvalósItásában kiemelt szerepet 
játszó, hátrányos helyzetű célcsoporttal 
foglalkozó civil szervezetek.  A  konzorciumi 
partnerek a projekt előkészítésében is  aktiv 
szerepet vállalnak. Ezek alapján: 
-  1  vagy  2  pont adható, hogy a lakhatási 
Illetve szoft elemek megvalósitásában 
érintett önkormányzati ás állami Intézmény 
közül legalább 2 konzorciumi partner 
bevonása megtörtént (Pi. 
vagyongazdálkodás, oktatás, 
egészségügyi, családsegiti5 áfa 
gyermekvédelmi szervek, munkanélküliek 
ellátását felelős szervezet, stb.), a 
következők szerint  1  pont legalább két 
konzorciumi partner esetén, 2 pont 
legalább  4  konzorciumi partner  ratan . 
- további  2  pont adható,  ha  a konzorcium 

tagja hátrányos helyzetű célcsoporttal 
foglalkozó, tapasztalattal rendelkező civil 
szervezet. 

5.4 Hozzájárulás integrált szemléletű 
beavatkozások kialaldtásához. 

0_2 
Az értékelési szempont azt vizsgálja, hogy 
a tervezett projekt szoft jellegű 
beavatkozásai integrált szemléliablok-e, 
azaz az egyes beavatkozások több feltárt 
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helyi problémára adnak egyszerre választ, 
illetve a beavatkozások egymásra épülnek, 
Igy egymás hatását erősítik. 

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges az 
illeszkedés tételes bemutatása. Ez alapján: 

-  0  pont adható, amennyiben a projekt szoft 
jellegű beavatkozásai nem integrált 
szemléletűek 

- 1 pont adható, amennyiben van a 
projektnek olyan szoft jellegű 
beavatkozása, ami integrált szemléletű 

-  2  pont adható, amennyiben a projekt 
egynél több szoft jellegű beavatkozása 
integrált szemléletű. 
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5. A  FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni,  ha  megfelel a következő szabályoknak. 

5.1 A  támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2 A  projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb  2000  millió  Ft  lehet. 

5.3 A  támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum  100  millió  Ft,  maximum  2000 
milk) Ft. 

b) A  támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség  100%-a,  közszolgáltatásért járó 
ellentételezés esetében figyelemmel az alábbiakra is: 

Az ellentételezés összege évente  es  feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, 
valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a  15  millió eurónak megfelelő 
forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az 
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éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés eves összegeinek átlagaként kell 

kiszámítani. 

5.4  Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszirozású tevékenységekre igénybe 
vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 

a) 25  %-a,  de  természetes személy, mikro-, kis-  es  középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi 
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb  500  millió forint, 
b) 100  %-a központi, helyi önkormányzati költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás esetén,  ha  a 
kedvezményezett 

ba) a fizetési számláit az Aht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból 
nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, 
vagy 

bb)  megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 

közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére 

támogatási előleg akkor folyósítható,  ha  az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott 

naptári évre vonatkozó projektszintü likviditási tervet jóváhagyta.  A  likviditási terv sablonja a 

www.palvazat.cm.hu oldalon található meg.  A  likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a  272/2014. 

(XI.5) Korm. rendelet  117/A  §-a tartalmazza. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett: 

a) Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 

b) a Kbt.  9.  §  (1)  bekezdés a)  es b)  pontja szerinti beszerzés 

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret 

nélküli - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói elöleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a  272/2014.  (XI.5.) 

Korm. rendelet  118.  §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 

A  szállitói előleget a Támogató visszaköveteli,  ha  a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést idöközi 

kifizetésre a szállítói előleg — vagy több részletben történö elölegfolyósítás eseten annak első részlete — 

kifizetésétől számított  12  hónapon belül, valamint  ha  a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény — 

Így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása — a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 

bizonyítja. 

5.5 Az elszámolható költségek köre 

A  projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetök, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhivásban rögzített elszámolható költségek között, és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. 

A  projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 

elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek.  A  nem 

elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 

költségének. 



Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható 
tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a 
felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten  es  egyértelműen be kell mutatni a 

támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is.  A 
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek  es  ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása 

A  támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 
költségét! 

A  költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

vonatkozó részletes szabályozást a  272/2014.  (XI.5.) Korm. rendelet  5.  mellékletét képező Nemzeti 
szabályozás az elszámolható költségekről -  2014-2020  programozási időszak  c.  útmutató tartalmazza. 

Közszolgáltatásért járó ellentételezés  esetében 

A  működtetésre a későbbiek során odaítélendő ellentételezés megállapításakor a támogatásból 
megvalósított beruházás értékét is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett 
nem a saját költségén valósította meg. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés  107.  cikk  (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásból  fide  értve a csekély összegű támogatást is)  es  az Altmark-
feltételeknek megfelelő támogatásból megvalósult beruházások esetében az értékcsökkenés 
vonatkozásában működési támogatás nem nyújtható. 

A  támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat  5.  cikke szerint kell megállapítani.  A  támogatás 
mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét.  A  nettó költség kiszámítható a 
2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek  es  bevételek közötti különbségként 
Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozás nettó költsége és ugyanazon 
vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség nélküli nettó költsége vagy haszna közötti különbségként  A 
közszolgáltató részére a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján ésszerű nyereség adható. 

A  projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés, immateriális javak 
értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségnek, 
tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást 
igénylő részére. 

A  konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, 
immateriális javakat nem vásárolhatnak. 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 
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I. Proiektelökészités költségei  a Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről -  2014-2020 

programozási időszak  c.  útmutató  3.2  pontjának megfelelően  (5.  melléklet a  272/2014.  (Xl.  5.)  Korm. 

rendelethez) 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  

Jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése: 

• projekt-előkészítő tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, 

• környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez 

kapcsolódó vizsgálat, 

• energetikai tanúsítás, 
• egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, 

• müszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) 

Közbeszerzési költséaek (ideértve a közbeszerzési szakértő diiát is  

• közbeszerzési szakértő díja 

• közbeszerzési eljárás díja 

Egyéb proiektelökészítéshez kapcsolódó költség 

• előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői 

műhelymunkák, 
• ITS  felülvizsgálata (amennyiben aktualizálása szükséges), 

• hatósági díjak (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei (ide értve a 

müvelési ág váltását, müvelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is), 

• szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, 

• társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek, 

• előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás (beleértve a közösségi tervezéssel 

kapcsolatos szakértői költségeket is, amennyiben az önkormányzat vállalja a szélesebb lakossági, 

érintetti bevonást). 

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

Ingatlanvásárlás költségei  

az ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül: 

• ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása 

• kisajátitási terv 

• értékbecslés 

• kártalanítási költség 

• ügyvédi díj 

• egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség 

• vezetékjogi kártalanítás 

• fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony 
megszüntetésének költsége 

Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben számolható el, 

amennyiben a  3.1  pontban felsorolt témogatható tevékenységek valamelyikének helyszinéül szolgál. 

Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben számolható el, 

amennyiben a  3.1  pontban felsorolt támogatható tevékenységek valamelyikének helyszinéül szolgál. 
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A  lehetséges kedvezményezett város önkormányzatán kívül más szervezet ingatlanvásárlása nem 

támogatható. 

A  megvásárolt ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részét kell, hogy képezze  es  a projekt fenntartási 

időszak végéig nem idegeníthető el. 

Inqatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség  

Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések (pl. 

vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog  es  a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó 
jogviszony megszüntetésének költségei) elszámolhatóak,  ha  a projekt megvalósításához közvetlenül  es 

elengedhetetlenül kapcsolódnak. 

Terület-előkészítés költsége 

Építéshez kapcsolódó költségek  
Felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, új építés  es  bontás a Felhívás  3.1  pontjában meghatározott 

támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, beleértve az azbesztmentesítés költségeit is. 

Eszközbeszerzés költségei  

Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen Felhívás  3.1  pontjában felsorolt 

támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre került,  es 

amely tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény 

funkciójának megfelelő működtetéséhez. 

Használt eszközök beszerzése  es  értékcsökkenés jelen Felhívás keretében nem elszámolható. 

lmmateriális  level(  beszerzésének költséqei  

• vagyoni értékű jog bekerülési értéke 

• szoftver bekerülési értéke 

• egyéb szellemi termék bekerülési értéke 

Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége  

Ill.  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége  

Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költségei  

• egyéb mérnöki szakértői díjak 

• minőség-, környezet-  es  egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek 

Képzéshez kapcsolódó költségek  

• tananyag fejlesztése, kivitelezése 

• tananyag fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs 
díjak 

• képzés költsége résztvevőnként 

Egyéb szakértői szolgáltatás költséqei  

• fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége 
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• munkaköri alkalmassági vizsgálat díja 

• a projekt megvalósításhoz szükséges felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, 
tanulmányok készítésének költsége 

Marketing.  kommunikációs szolgáltatások költségei  

• marketingeszközök fejlesztése 

• rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási,  ún. ‚catering"  költségek, reprezentációs költségek 

• egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztositásának költsége  

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

Egyéb szolgáltatási költségek 

• biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei 

• hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 

• vagyonbiztositás díja 

• egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek 

IV.  Szakmai megvalósitäsban közreműködő munkatársak költségei 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi iellegü ráfordítás  

• munkabér 

• foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

• személyi jellegű egyéb kifizetések 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó títiköltség, kiküldetési költség 

• utazási költség 

• szállásköltség 

• helyi közlekedés költsége 

• napidij 

V. Projekt menedzsment költségek a  272/2014  (Xl.  5.)  Kormányrendelet  5.  sz. mellékletének  3.8.2.  
pontJában. a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi 
költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment keretében  
Proiektmenedzsment személyi iellegü ráfordítása  

1. munkabér 

2. foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

3. személyi jellegű egyéb kifizetések 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség 

4. utazási költség 

5. helyi közlekedés költségei 

6. napidij 

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakérlöi szolgáltatás díja  

Egyéb projektmenedzsment kOltség 

7. projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége 
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8.  projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 

VI. Célcsoport támogatásának költségei  

Célcsoport útiköltsége (képzés helyszínére iutásának költsége)  

Célcsoport képzési költségei  

• képzéshez kapcsolódó költség 

• képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés  es  szállás költség 

Célcsoport által igénybe vett munkáerő-piaci szolgáltatások költségei  

• munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség 

• szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség 

VII. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  

VIII. Tartalék  

IX. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség  

Egységköltség alapon elszámolható költségek 

Az  egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben  a  felhívásban rögzített 

feltételeknek  a  projekt megfelel. 

Az  egyszerűsített elszámolási módok esetében,  a  költségek felmerülését  a  kedvezményezettnek nem kell 

alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve 

egyéb számviteli bizonylattal), és  a  piaci áraknak  veto  megfelelést sem kell vizsgálni. Ez  a  gyakorlatban 

azt jelenti, hogy  a  kedvezményezettnek sem  a  kifizetési kérelem mellékleteként nem kell  a  költség 

felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az  IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni 

azokat  a  projekt helyszínén / nyilvántartásában.  A  hazai számviteli szabályoknak megfelelően  a 

bizonylatokat természetesen meg kell őriznie  a  kedvezményezettnek, viszont  a  támogatást nyújtó és 

ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket. 

Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.  

A  költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a megadásával, 

és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a közbeszerzési és tervpályázati 

hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és 

egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló  44/2015.  (XI.2.) MyM 

rendeletben, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával  es  működtetésével 

kapcsolatos szabályokról szóló  40/2017.  (XII.  27.)  MyM rendeletben rögzített díjszabás alapján. 

A  projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség alapján egyszerűsített 

elszámolás keretében számolható el.  
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A  projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a ténylegesen 
megtett távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen történő igazolásával, 
ezen dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenörzésével valósul meg. 

A  költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján történik: 

Hivatali gépjármű használata esetén: a személyi jövedelemadóról szóló  1995.  évi CXVII. törvény 
82.  §  (2)  bek. alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanvaci/uzemanyagarak.  
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a  60/1992.  (IVA) Korm. rendelet rögzíti. Az elszámolandó 
költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előirt fogyasztási normákat kell 
figyelembe venni. 

Magánszemély saját tulajdonú géPiármüvének használata esetén: 

A  személyi jövedelemadóról szóló  1995.  évi CXVII. törvény  82.  §  (2)  bek. alapján a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.  
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a  60/1992.  (IV.1.) Korm. rendelet rögziti. Az elszámolandó 
költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, 
továbbá a személyi jövedelemadóról szóló  1995.  évi CXVII. törvény  3.  sz. melléklet II. Igazolás 
nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének  6.  pontját kell figyelembe venni. 

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt 
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a projektenként felmerülő 
megtett út elkülönitését a megfelelő projekt azonositó(k) feltüntetésével és záradékolással biztosítani kell. 

A  projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidfi_ egységköltség alapján egyszerűsített 
elszámolás keretében számolható el.  

Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 
élelmezési költségtérítéséről szóló  437/2015.  (XII.  28.)  Korm. rendelet, amely a rendeletben 
meghatározott feltételek teljesülése esetén  500 Ft  napidij elszámolását teszi lehetővé. 

Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik. 

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés 

is megvalósul, a kiküldetési rendelvényen záradékolni szükséges az érintett projektek azonosit6 az 

azonosító számhoz kapcsolódóan az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékének 

rögzítésével. 

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni a  272/2014.  (XI.5.) Korm. rendelet  5.  mellékletének  3.8.2  pontjában foglalt 
előírásokat. 
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5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 

A  projekt költségvetésének tervezésekor a költségek nem léphetik túl a hatályos Építőipari 
Költségbecslési Segédlet egységárait.  A  költségek piaci árakhoz való viszonyítása a tényleges műszaki 
tartalom függvényében az itt meghatározott maximum értékeknél alacsonyabb összegben is 
meghatározásra kerülhet. 

A  felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete:  2014.01.01.,  vége: 
2023.  június  30. 

Saját teljesítés a  272/2014.  (Xl.  5.)  Korm. rendelet  5.  sz. melléklet  3.5  pontjában leírtak szerint az alábbi 
költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el: 

Projektelőkészítés költségei; 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei; 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei; 

Projektmenedzsment költségek. 

A  saját teljesítés keretén belül a  272/2014. (XIS.)  Korm. rendelet  5.  sz. melléklet  3.5.4.  pont értelmében a 
projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók 
el. 
Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat  es  az adott költség tekintetében a saját teljesítést 
lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös 
önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér-  es  bérjárulék költsége is a 
vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával. 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség. 

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

Jelen felhívás keretében e-beszerzés nem releváns. 

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó 
elszámolható költségelem vonatkozásában a  116.  §  (la)  bekezdése szerinti kedvezményezett esetén 
csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve a  2007-2013  programozási időszakban elindított  es 
részben vagy egészben a  2014-2020  programozási időszak forrásaiból megvalósuló projektek esetén, 
vagy  ha  az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően 
dönt. 

A 272/2014.  (XI.5.) Korm. rendelet  5.  melléklet  2.3.2.5b  pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles 
beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: 
Nem független az az ajánlattevő, 

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: 
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; 

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk.  8:1.  §  (1)  bekezdés 
2.  pontja szerinti hozzátartozója a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy 
ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok 
valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói 
vagy kinevezési; vagy 

c) ha  a támogatást igénylő/kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy 
kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
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Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk.  8:1.  §  (1)  bekezdés  1. es 2.  pontja 
értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha-  es  a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

A  piaci  är  igazolása: 

A  költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen 
Felhiväs  5.7.  pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci  är  igazolása a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy 
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
esetében több lehetséges szállitótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. 
Legalább három'  egymástól  es  a támogatást igénylö(k)tól/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől 
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges.  In-house 
beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a  272/2014. (XIS.)  Kormányrendelet  in-house 
beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak betartásával,  es  a nem független árajánlat 
mellett, három egymástól  es  a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől 
származó, azonos tárgyú, összehasonlitható, érvényes, irásos árajánlattal igazolja. Az ajánlatkérést úgy 
kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a 
támogatást igénylönek a  272/2014.  (Xl.  5.)  Korm. rendelet  4.  melléklet  6.3.  pontja alapján a piaci ámak 
való megfelelést igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, 
amennyiben korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelöen a kedvezményezettnek legalább 
három részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében. 
Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikatív árajánlat, vagy épitési tevékenység 
esetében tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a  100 000  forintot, a 
támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.  A  három millió 
forintnál nagyobb elszámolható összköltségü projektek azon teendő szerzödései esetében, melyek 
tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a  300 000  forintot, a szokásos piaci ámak  yak!) 
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító 
hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

A  nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak 
hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket  es  az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai feladás 
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az 
alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés 
eredményeként megkötött szerződés alairásának dátumához képest  6  hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok 
(különösen nem összehasonlithatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a 
projektgazdától/ajánlatkérőtől független14  piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen 
meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

A  személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett 
időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéröl, melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. 
Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat 
keretében megállapított bér/illetmény havi összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló, 

Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi 
összegét.  A  támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott 
személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd,  es  részletesen kerüljön bemutatásra a 
tervezett költség számítási módja. 

14  Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő.  'delve  kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányit6 vagy 
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy  Nit 8:1.  §  (1) 
bekezdés  2.  pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, tenntartói, vagyonkezelői, irányltási, képviseleti, munkáltatói. vagy kinevezési 
jogokat gyakorol. vagy fordltva, amely olyan szállitától származik, amelynek tulajdonosa (Wányitó vagy felügyeleti szerve), annak 
tagja, a szervezet nevében nyilatkozattéteke, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik 
ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelói. Irányltási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat 
gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő  ha  a támogatást  ?MOO,  illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattev6 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minösül. 

/C. 



Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt esetben (pl.: 
munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási 
igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest. 
A  piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata  es  felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és 
az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak  As  ilyen 
módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen. 
A  költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, 
hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység 
megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. 
A  piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a 
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági árak, 
közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető 
be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). 
Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források 
valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a 
forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat — amennyiben a 
forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). 
Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést,  ha  az adott költség elszámolása egyszerűsített 
költségelszámolás keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell 
biztosítani. 
A  támogatást igénylő  es  a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát. 
A  projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden 
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó,  272/2014. (XI. 5.)  Korm. 
rendelet meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan.  A  módosítást 
minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges 
benyújtani. 
Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló  17/2017.  (II.  1.)  Korm. rendelet szerint jár el. 

A  piaci ár kedvezményezetti tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4385 

5.7  Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások 

A  projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 
korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

Költs Költs'  Mértéke az összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 5% 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 
Ingatlan vásárlás 2% 
Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 2% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás (ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit) 1% 

Projektmenedzsment 2,5% 
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 
Tartalék 5% 

k 



Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok  

Költségtipus 
A  projekt elszámolható 

költségei arányában 
számitott %-os korlát 

Maximális 
elszámolható 

mérték  (Ft) 

Lakófunkciós tevékenységek legalább  30% nem releváns 

Onállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek D) egyéb kapcsolódó 
tevékenységei 

legfeljebb  35% nem releváns 

Szoft tevékenységek 

• ha  az akcióterület 
veszélyeztetett tömböt 

tartalmaz: a jelen 
konstrukcióban igényelt 

támogatás minimum 
15%-a. 

• ha  az akcióterület 
krizistömböt tartalmaz: a 

jelen konstrukcióban 
igényelt támogatás 
minimum  30%-a. 

nem releváns 

Szerződéskötést követően, a meghatározott száza ékos korlátok módosíthatók a projektelőkészítés és 
projektmegvalósítás során a projekt keretében projekt előkészítés, tervezés, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, valamint a projektmenedzsment tevékenység 

elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően 

sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 9,5%-át. 

Az ingatlanvásárlás köttségtipusra maximum 15,5%-os mértékig a Kormány egyedi hozzájárulása esetén 

lehet átcsoportositani.  A  táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósitás befejezésekor — a 
műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó — projektszintű megtakarítás eredményeként átlephetö 

azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. 

A  minimálisan elvárt 30%-os lakófunkciós tevékenység tervezése során figyelembe vehetők a felhivás 
3.1.1  pontjában felsorolt lakófunkciós tevékenységek alatt felsorolt beruházási költségek, amelyekbe az 

építési költségek mellett az ingatlanvásárlás, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó 

kártalanítási költség, terület-előkészítés, eszközbeszerzés, immaterial's javak beszerzésének költségei  es 

a kárrnentesitéshez kapcsolódó műszaki beavatkozások költségei tartoznak bele. 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok 

megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. 

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. 

5.8  Nem elszámolható költségek köre 
A  támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az  5.5.  pontban, különösen: 

• a Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; 

• gyártási eljárások, termékleirások készítése; 



• banki és pénzügyi költségek kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb 
pénzügyforgalmi költségek; 

• ingatlan és eszköz lízing; 

• használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; 
• járművásárlás (iskolabusz, személygépkocsi, hulladékszállító jármű stb.); 
• saját teljesítés (kivéve az  5.6  pontban felsorolt költségeket); 

5.9 Az  állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
Támogatáshalmozódás 

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással,  ha  az nem vezet  a  csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

Allami  támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja 
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget. 

A  kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és  a  csekély összegű 
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható.  Az  azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás  a  csoportmentességi rendeletekben és az Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy 
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami 
támogatással halmozható. 

5.9.1 A  felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok 

Csekély összegű támogatás 

A  csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés  107.  és  108.  cikkének a csekély összegű  (de  minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L  352, 2013. 12.24. 1.o),  a  2014-2020 
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatási szabályokról szóló  255/2014. (X.10.)  Korm. rendelet  100.5,  valamint az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló  37/2011.  (III.  22.)  Korm. rendelet szabályozza. 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a 
továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  200 000  eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetén a  100 000  eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet  3.  cikk  (8)  és  (9)  bekezdését. 

A  támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott felső határig halmozható.  A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig 
halmozható. 



A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással,  ha  az igy halmozott összeg meghaladná a 
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 

A  kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  5.  cikk  (1)  bekezdése figyelembevételével - 
az ott meghatározott fettételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a 
részére a támogatás odaltélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 
összegű támogatások támogatástartalmáról. 

Közszolgáltatásért járó ellentittelezás 

A  közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés  106.  cikke  (2)  bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával 
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásra való alkalmazásáról szóló,  2011.  december  20-i  2012/21/EU bizottsági határozatnak  (HL  L 
7., 2012.1.11., 3. o.),  a  2014-2020  programozási idöszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló  255/2014. (X.10.)  Komi. rendelet 
102.§,  valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló  37/2011.  ((II.  22.)  Korm. rendelet szabályozza. 

A  2012/21/EU bizottsági határozat  4.  cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási szerződésnek) 
a következőket kell tartalmaznia: 

a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama; 

b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben az érintett terület; 

c) a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege; 

d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és 
felülvizsgálatának paraméterei; 

e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések. 

A  vállalkozás közszolgáltatás nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladhatja meg a tíz évet. 
Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam esetén a 2012/21/EU bizottsági határozat csak akkor 
alkalmazható,  ha  a közszolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az általánosan 
elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni. 

Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kivül is végez tevékenységeket, akkor a 
2012/21/EU bizottsági határozat  5.  cikkének  (9)  bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és 
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek 
elkülönitésének paramétereivel együtt.  A  közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban 
foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. 
E költségekre nem adható ellentételezés.  A  Támogatott a támogatásról olyan elkülönített elszámolást 
köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat  5.  cikkének  (2)-(4)  bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenörizhetőek. 

Ha  a Támogatott a 2012/21/EU bizottsági határozat  5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. 
Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének  10 
%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő 
támogatás összegéből. 



6. A  TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A  támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

I. Kötelezően csatolandő, hiánypótolható mellékletek:  

1. Integrált Településfejlesztési Stratégia, 
2. A  kerület Helyi esélyegyenlőségi Programja, 
3. Projekt-előkészítő tanulmány, 
4. Konzorciumi együttműködési megállapodás, 

II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre  all:  

1.  Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, 
2.  Lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja, 
3.  Engedélyezési és kiviteli tervek, 
4.  Jogerős építési/létesítési engedélyek, nem engedélyköteles tevékenységek esetében a tervező 

vagy hatóság erről szóló nyilatkozata, 
5.  Rendezett tulajdonviszonyokat és  per-  és igénymentességet igazoló dokumentumok, 
6.  Tervezői indoklások  (ha  releváns), 
7.  Tervezői és kéményseprő-ipari nyilatkozat a megfelelő égéstermék elvezetésről és levegő 

utánpótlásról (amennyiben releváns), 
8.  Országos közút érintettsége esetén az előzetes egyeztetések lefolytatásának dokumentumai (a 

megfelelő támogatást igénylői kör meghatározása érdekében). 
9.  Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum (amennyiben nem a 

Megvalósíthatósági Tanulmány része), 
10.  Költség-haszon elemzés, amennyiben nem az  MT  része. 
11.  Árajánlatok: 

a) A  nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására  1  darab árajánlat, vagy műszaki 
terv/műszaki leírás. 
A  nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok 
kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

b) Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési 
tevékenység esetében tervezői költségbecslés. 

c) Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók 
a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy 
nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről. 

12.  Likviditási terv (amennyiben releváns) 

A  támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat  c.  dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja generálni, így az a csatolandó 
mellékletek között nem került felsorolásra.  A  Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá a támogatási 
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ALIF  c.  dokumentum  3.  pontja tartalmazza. 

7.  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

xes-  1\49 



A  természetes személyeknek  a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
Ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a  95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016.  április  27-i  (EU)  20161679  európai parlamenti ifis tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A  Támogató  a  támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli  a  támogatást igénylő illetve  a 
kedvezményezett által benyújtott adatlapokon  es  azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat,  a 
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok  es  jogalapok 
mentén. 

A  támogatást igénylő felelős azért, hogy — az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően —  a 
projekt adatlapon  es  annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek  (a  támogatást igénylő és 
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében  es  érdekében eljáró más 
személyek, valamint  a  projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak  a  támogatást igénylö általi 
kezelése és  a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő 
jogalappal  es  az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.  Az  adatkezelés jogalapját 
jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, 
egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, Önkéntes  es  határozott hozzájárulása képezheti, amelyben 
félreérthetetlen hozzájárulását adja  a  rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból  es  körben 
történő kezeléséhez.  Az  érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem 
kérhető. 

Ha a 272/2014.  (Xl.  5.)  Korm. rendelet szerint  a  támogatást igénylőnél  a  Támogató helyszíni szemlét 
folytat  le, a  fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet.  Ha  az adatkezelés jogszerüségével 
kapcsolatban  a  döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy  a  Támogató 
számára  a  releváns dokumentumokat  be  kell nyújtani. 

A  Kedvezményezettnek  a  projekt megvalósítási szakaszában  is  meg kell felelnie  a  fenti előírásoknak. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.palyazat.gov.hu 

oldalon. 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy azon támogatási kérelmek esetében, ahol az értékelési 
folyamat alapján az irányító hatóság támogató döntést hoz azzal a feltétellel, hogy a projekt 

megvalósítása nem kezdhető meg, a döntést követően a támogatást igénylő  es  az irányító hatóság a 

projekt előkészítésére  es  a megvalósításának támogatására támogatási szerződést köt. 

A  támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az irányító hatóság konzultációt kezdeményez a 
támogatást igénylővel, melynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő 

projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.palvazattov.hu honlapon található az 
Általános Útmutató a Felhívásokhoz  c.  dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

1.  Az útmutató célja, hatálya 
2.  Kizárt okok listája 
3. A  projektjavaslatok benyújtásának  es  elbírálásának módja 

a. A  támogatási kérelmek benyújtásának  es  elbirálásának módja standard eljárásrendben 

b. A  támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 
c. A  támogatási kérelmek benyújtásának  es  elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 

d. A  támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben 

4.  Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 
5.  Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A  biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 



7. A  fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 
9. A  közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
10.Tájékoztatásra  es  nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 
11.A  felhívással, a projektkiválasztási eljárással  es  a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 
12.A  környezetvédelmi, esélyegyenlőségi  es  a nők  es  férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

Kérje, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék  ell 

8. A  FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. Útmutató az Projekt-előkészítési Tanulmány elkészítéséhez 
2. Útmutató az Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez (ennek része a Megfizethetőségi és 

mobilitási terv) 
3. Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók,  As  kerékpáros pihenőhelyek" tárgyú segédlet 
4. Költség-haszon elemzés útmutató 
5. Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
6. Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében 
7. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelemhez) 
8. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatott projektekhez) 
9. Projekt adatlap kitöltési útmutató 
10.Vonatkozó speciális jogszabályok listája és fogalomjegyzék 
11. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai 
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