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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 21/2020. (II.24.) számú határozata 

 

„Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú 

projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 
1. elfogadja a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 

Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt mérföldkő ütemezésének 

módosítását a következő táblázat szerinti tartalommal: 
 Mérföldkő 

megnevezése 

Támogatási 

Okirat szerinti 

ütemezés 

Módosított 

ütemezés 

Eredmény módosított leírása 

1. 

mérföldkő 

Helyi klímastratégia 

egyeztetési 

változata, 

Klímatudatosságot 

erősítő 

szemléletformáló 

akciók, programok 

I. 

2019.02.29. 2020.04.30. A helyi klímastratégia egyeztetési 

változata elkészül.  

A szemléletformáló akciók, 

rendezvények közül megvalósul az 

interaktív, tematikus 

szemléletformálási programsorozat 3 

tematikus workshop alkalmával; 

Települési figyelemfelhívó akciók 

megvalósítása – részben  

Helyi tanulmányi versenyek 

lebonyolítása – részben 

Média kampányok szervezése és 

lebonyolítása – részben 

2. 

mérföldkő 

Projekt fizikai 

befejezése 

2020.09.30 2021.04.12. Települési figyelemfelhívó akciók 

megvalósítása – részben 

Helyi tanulmányi versenyek 

lebonyolítása – részben 

A szemléletformáló akciók, 

rendezvények 

megvalósításra kerülnek: 

- kreatív és játékos foglalkozások 

szervezése gyermekek számára 

(Gyermeknap). 

- helyi szereplők szemléletformálása a 

projektben érintett intézmények 

munkavállalói számára (Záró 

konferencia); 

- média kampányok szervezése és 

lebonyolítása - részben; 

- Ismeretterjesztést célzó kiadvány; 

- A projektgazda honlapján belül a 

projekt számára aloldal létrehozása és 

annak a projekt során elkészített 

tartalmakkal és szervezett 

eseményekkel való folyamatos 

feltöltése, frissítése.  

- A projekt szintű tájékoztatás és 

nyilvánosság megvalósítása. 

- Klímastratégia kidolgozásának 

teljesülése 

- A projekt fizikai befejezése 



 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2020. február 24. 

 

2. elfogadja a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 

Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt költségvetésének 

módosítását a következő táblázat szerinti tartalommal: 

Az ajánlat értékelésre kerülő eleme: 

Vállalkozási szerződés 

szerinti módosított 

költségvetés 

Pályázatba tervezett 

költségvetés 

Klímastratégia 

Klímastratégia elkészítése – ajánlati ár 3 000 000 3 000 000 

Szemléletformálás 

1. Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló 

akciók, rendezvények megszervezése és 

lebonyolítása 

12 520 000 12 616 252 

Interaktív, tematikus szemléletformálási 

programsorozat 3 tematikus workshop 

alkalmával 

420 000 448 200 

Települési figyelemfelkeltő akciók - 

„Autómentes nap” 
1 300 000 1 304 000 

Települési figyelemfelkeltő akciók - 

Egészségnap 
1 300 000 1 304 000 

Települési figyelemfelkeltő akciók - 

„Ludovika Fesztivál” 
1 900 000 1 956 000 

Záró konferencia 300 000 224 052 

Helyi tanulmányi verseny 2 900 000 3 000 000 

Települési programsorozathoz és 

figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó 

médiakampányok megszervezése és 

lebonyolítása 

3 500 000 3 780 000 

Gyermeknap 900 000  600 000 

2. Ismeretterjesztést célzó kiadványok 

kidolgozása, terjesztése 
1 200 000 1 350 000 

3. Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 

című, KEHOP-1.2.1. pályázat számára 

létrehozott aloldalnak, a projekt során 

elkészített tartalmakkal és szervezett 

eseményekkel való folyamatos 

tartalomfejlesztése 

600 000 400 000 



Az ajánlat értékelésre kerülő eleme: 

Vállalkozási szerződés 

szerinti módosított 

költségvetés 

Pályázatba tervezett 

költségvetés 

Teljes ajánlati ár mindösszesen (1.+2.+3.) 14 320 000 14 366 252 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2020. február 24. 


