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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: 
Projekt) végrehajtására az hmovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatósága, mint 
támogató és a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat), mint kedvezményezett között  2019,  április 12-én támogatói okirat lépett hatályba. 

A  koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, mint Irányító Hatóság a projektek megvalósításának segítése érdekében lehetőséget 
adott újabb három hónappal meghosszabbítani a támogatási okiratok véghatáridejét, amely határidő a 
Projekt esetében ezzel  2021.  július 11-ről  2021.  október 12-re módosulna. 

A  járvány okozta vészhelyzet a projekt végrehajtására megbízott Vállalkozó teljesítését is 
megnehezíti, ezért a határidők vonatkozásában korábban már három alkalommal módosított 
vállalkozási szerződés mellett az is szükségessé vált, hogy az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium KEHOP Irányító Hatósága, mint támogató és a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint kedvezményezett között  2019. 
április 12-én hatályba lépett támogatói okirat is módosításra kerüljön a műszaki tartalom/határidő  es  a 



számlázási ütemezés tekintetében, melyre az Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP 
Irányító Hatósága a fentiek szerint lehetőséget biztosít. 

A  Projekt támogatói okirata a műszaki tartalom/határidő és számlázási ütemezésre vonatkozóan az 
alábbiak szerint módosul: 

 

Mérföldkő 
megnevezése 

Támogatási 
Okirat 
szerinti 

ütemezés 

Módosított 
ütemezés 

Eredmény eredeti leírása, mely nem módosul 

2. 
mérföldkő 

Projekt 
fizikai 
befejezése 

2021.07.11. 2021.10.12. 
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 

Záró 
elszámolás 

Záró 
elszámolás 
benyújtásána 
k  határideje 

2021.08.11. 2021.11.12. 

 

Az Önkormányzat változásbejelentés formájában elektronikusan jelezheti a módosítási igényt, 
melynek elfogadásakor az Irányító Hatóság kiküldi a módosított, egyoldalúan aláírt támogatói 
okiratot, melyet a polgármesternek nem kell aláírnia. 



II. A  beterjesztés indoka 

A  támogatói okirat módosításához önkormányzati döntés szükséges. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Projekt megvalósításra vonatkozó határidők módosításának elfogadása, valamint a 
klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 

Józsefvárosban" című, KEHOP-I.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt támogatói okiratának 
módosítása a műszaki tartálom/teljesítési határidő  es  számlázási ütemezésre vonatkozóan. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs.  A  projekt fedezetét 100%-os intenzitású támogatás biztosítja, 
amely a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  5. 2.  melléklete szerint a  22005 
címen rendelkezésre áll. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési  es  Pénzügyi 
Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021.  (I.  29.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a Kormány 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A  katasztrófavédelemről is 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. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Melléklet:  jelenleg hatályos támogatói okirat adatlapja az EPTK rendszerben. 



Határozati javaslat 

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

A  "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos 

döntések 

A  képviselő-testület 

1. jóváhagyja a "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő' 
szemléletformálás Józsefvárosban" címü KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt 
támogatói okiratának módosítását; 

2. a határozat  1.  pontja alapján felkéri a polgármestert a Támogatói Okirat módosítási igény 
Irányító Hatóság felé történő benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: I. pont és a  2.  pont esetében is azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: REV8 Zrt 

Budapest, 2021.  május  12. 

Sárkány Csilla sk. 
vezérigazgató 



Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás Józsefvárosban 

Összefoglalás 
Módosítási igény összefoglalása 

A  Wrushelyzetre való tekintettel kérjük a támogatási szerződés módosítását az alábbiakra vonatkozóan: - interaktív, tematikus 
szemléletformálási programsorozat  3  tematikus  workshop  alkalmával - a  3  alkalom közül  1  tudott csak megvalósulni  as 1,  mérföldkó 
eléréséig a vírus miatt. Ezen a workshopon a klímastratégia problémafája került kidolgozásra és a célrendszer került felállításra.  A 
további két workshopot az ősz folyamEn tartjuk, ezeken a workshopokon a célrendszerhez kapcsolunk eszközöket és intézkedési 
javaslatokat a résztvevőkkel.  A  további két workshopot a második mérföldkő eléréséig teljesítjük. - a települési figyelemfelhívó akciók 
közül nem tudott megvalósulni a  virus  miatt egy sem, ezért azokat a második mérföldkő eléreséig teljesitjük. - a támogatási 
szerződés szerinti helyi tanulmányi verseny nem tudott megvalósulni a  virus  miatt  as else'  mérföldkő eléréséig,  de  a nyár folyamán  3 
alkalommal vetélkedo kerül megrendezésre a kerületi gyerekek nyári táborában.  A  nyári táborban tartott foglalkozásokat és a 
tanulmányi versenyt a második mérföldkő eléréséig tehesítjük. - kreatív játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára 
(Gyermeknap) nem tudott megvalósulni a  virus  miatt az  else  mérföldkő eléréséig, azt a második mérföldko eléréséig teljesítjük. 

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

[BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET,K5ZSEEVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? 

Bankszámlaszám tfpusa: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Külföldi bankszámlaszám: 

10023002-00344506-
100000024 

   

   

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank  címe: 

       

SWIFT  köd: 

Célország: 

  

1 

[Nincs kiválasztva 

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

[ BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KEROLETJÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatási legényhez használt bankszámlaszám? 

Bankszámlaszám tipusa: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Külföldi bankszámlaszám: 

    

i Nem 

  

, Belföldi bankszámla 1 

  

 

10403387-00028574-
00000006 

  

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank  címe: 

1  Igen 

Belföldi bankszámla 

SWIFT  kód: 

Célország: 

(K
„, 

1/27 



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

, !BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatási Igényhez használt bankszámlaszám? 
1  Nem 

Bankszámlaszám típusa: 

Belföldi bankszámlaszám: 

Külföldi bankszámlaszám: 

' Belföldi bankszámla 

1 10403387, 00028570-

 

1  00000000 

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank  címe: 

SWIFT  kód: 

Célország: 

Gazdálkodási adatok 

  

; Nincs kiválasztva 

KWIC*,  válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok 

p

 

-- - ------- -

 

 VS  VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

esetében 
Utolsó lezárt év 

Évszám 
I 2015 1 [2016 1 

Sajátos működési bevétel  (Ft) 

 

1 

 

131575 1 135012 

 

195000 1 i 72753 

Mérlegfőösszeg (Ft) 

   

10248 ' 10312 

 

69030 I 86240 

 

00 , 12 , 

Módosított pénzmaradvány  (Ft) 

   

52191 49230 , 

 

14000 2 4317 

Tartalékba helyezhető pénzösszeg  (Ft) 

    

° 

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? ligervnem) 

   

Nem : 1  Nem 1 

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

Évszám 

Intézményi költségvetésének fő összege  (Ft) 

Általános statisztikai állományi létszám  (P5) 

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 tőke  (Ft) 

Mérlegfóösszeg  (Ft) 

Általános statisztikai állományi létszám (fő) 
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Budapest 

Koztenllet: 

• Baross utca 

Házsam: 
63 67 



Terv adatok 
Keiük. válassza ki.  Nay  melyik támogatást Igény1.6 
vonatkozásában  repot at  adatokat. 

BUDAPEST  FOVAROS VII. le RULE"(  jóZSEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 

anaerzelatz rendelt elnevezés 
• • • • • • • • • 
Helyi 

 • 
klimastratégia kidolgozása. valamint a kikeiatudatoss$oot er6SitiS SzetnIkletlormált cimG. KEHOR1.2.1. pályázat  flamer; 

aloldal létrehozása Is annak a projekt során elkészitett lartairtekkal Is szervezett eseményekkel  vale Rearm  lermitsse.  Massless 

ermeszerzés  Warm 
KM.  Hatálya  ass  neues  tartozó  butanes 

tiny 
Tery 

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás 
megküldésenek/ajánlatkérés dátuma: 

Hirdetmény /ajánlati felhívás TEDT(E azonos/t6  sera: 

Kozbeszerzés becsült nettó  ‚all'. (Ft) 

Egybeszingtott becsült  netts) en« (Ft) 

Meghlreetes tervezett kezdete 

Alkalmazandó eljárásrend 

Közbeszerzés -  es-ante  - dokurnentic16 kermszerzesigogi minósessirmórzése 

Közbeszerzési eljárás típusa: 

Nines  klválasztva 

Egyéb 

Feltételes közbeszerzés 

Több pälyázathor kapcsolódó közbeszerzés 

Központosltott kÖzbeszerzés 

Eljárási szakaszok száma 

Szertödéskotés dátuma• 

Ajánlatok beadási hallideje 

KozbeszerzésI eljárás ellenórzésenek  (EMIR. FAIR)  azonosító 
számaKözbeszerzési eljárás elkmorzésének  (EMIR FAIR) 
azonosIto slänla 

KFF tanúsgvány száma. amennyiben  a  beszerzés  mär  lezárult 

KFE mindségellenörzési tanúsítvány száma. amennyibe'  a 
beszerzés  mär  lezárult 

KFF szabályossági tanúsItväny száma. amennyiben a beszerzés 
mát MANI, 

Nincs krmlasztva 

. . . 
Nincs kiválasztva 

Nines  kiválasztva 

2018.09.30. 

Ajánlattevők száma: 

Érvényes ajánlatot tevők száma: 

irásbeli Összegzés megküldésének dátuma: 

El6zetes vitarendezésre sor kenált 

Jogorvoslat volt 

Gyorsitott 

Megjegyzés 

3  árajánlat. értékhatár alatti 

. . 
MACS  litalantva 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

g 



. Nines 
• luvelasztva ' • 

Tény adatok 
Kérfüle. válassza ki, hogy melyik támogratat lgányágyel 
kapcsolatban rögzItl adatokat. 

BUDAPEST  FOVAROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
_ • 

Közbeszerzés megnevezése 

A kozbeszerzes  nettó  b.at Make (Ft) 

• . . 
OrdzIlleszerzesi eljaris «pun 

[Minos  kiválasztva • 

Firdetmény felaclak / airerdati felhivos megreldfsereik/ . 
elenletkörés ditume 

ellreletmány /*Mau felhlvds TED/ti'.  azonosító  Rim 

rvényes ajánlatot tevők száma 

Osszegezés megkü.lclésének pätuma 

Előzetes vItarendezesre sor került-e? 

Jogorvosksti eljárás tefolytetisire tor  saran 

KFF mlniksepelieleteül  Micelles  száma 

.. • 

KFF mIntnégellenőrzés1 tanúsítvány száma 

A szerz6dést megelt26 köZbeszeztést egárás edentferzösének 
EUPR azonositeszema 

, 

orr sratettlyoile temisitveny  stems 

KFF szabilyossly tanusltvány klädltásinak dátum. 

Kozpontosnott közbeszerzés 
Nincs 

• kiválasztva 

fh_-54-23 



Terv adatok 
Kértúk, válassza litsgy melyik támogatást igény16 
vonatkozásában Monti  al  adatokat' 

' • • 
BUDAPEST  FOVÁROS VIII. latütET JÓZSEFVÁROSI ONKORMANYZAT 

Beszerzéshez rendelt elnevezés 

Helyi klirnastratégia kidolgozása. valamint a klímatudatosságot erdsit6 szemléletformálós clm& KEHOF-1.2.2. pályázat 
előkészítésébe' kapcsolódó szakertáltanacsadás 

Kozbeszerzes tárgya 

Tény 
Tory 

Hirdetmény feladás/ ajántati felhívás 
megküldésének/ajánlatkérés  anima: 

Hirdetmény  /Mania?'  felhívás TED/XE azonosító száma: 

Kozbeszerzés becsült nettó értéke  (Ft) 

Egybeszámított becsült  nerd. !Melt (Ft) 

Meghirdetés tervezett kezdete 

Kbt. Hatálya aló nem tanozó beszerzés 

499000 

499000 

2018.03.27. 

Alkalmazandó e4áz4srend 
-----..--..... - . ....... 

Kozbeszerzes•  ex-ante  • dokumentidli kezbeszerztailogt miniSsepellendrede 

Közbeszerzési  *girth teem  

Nincs kiválasztva 

Egyéb 1 

Feltételes közbeszerzés -  
Fines  Ichildaszlea 

1 

Tobb pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 

KözpontosItott közbeszerzés 

Ellátási szakaszok száma 

  

Nina blelasitsra  

i  Nines kivilaszbin 

 

Szerződáskötes 

Alänlatok beadisl határideje: 

 

2018.04.24. 

Karats:anti  'hark  ellenőrzésinek  (EMIR. FAIR)  azonosító 
szárnaKözbeszetrisi  *Ws  ellenőrzésének  (EMIR. PAIR) 
azonosító  same 

Kai  tangsltvány száma. amennyiben a beszerzés mar lezárult 

KFF minőségellenőrzési lanúsítvány száma. amennyiben  a 
beszerzés  mär  lezárult 

KFF szabályossági tarnisilvány száma. amennyiben  a  beszerzés 
mär  lezárult 

Ajánlattevők száma: 

Érvényes ajánlatot tevők száma: 

iräsbeli Összegzés megküldésérek dátuma: 

Előzetes intarendezésre sor kerult 

Jogorvoslat volt 

Gyorsított 

Megjegyzés 

3  árajánlat. értékhatár alatti 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 



It"» 

Tény adatok 
Kee.  vélassza  Id,  hOgy  fatly*  Woe:WM  Waylays) 
kapcsolatban MAI az adatokat. 

I BUO/U,EST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JOZSEÉVAROSI ÖNKORMÁNYZAT . _ 

KÖZbeszerzes megnevezése 

. . 

A kilt beszerzes nettó becsük értéke  (Ft) 

. (Köz)beszerzési eljárás tfpusa 

kiválasztva 
• •- ... - 

111rdetmény feladás / ajánlat)  Isaias  megkürdésenek / 
Walatkérés  datum. 

Hirdetmény rajánlatl fielblesTEDAte atonositó száma 

• 
Érvényes ajánlatot tevők száma 

Összegezés megküldésének dátuma 

Előzetes vitarendezésre sor kerük-e? 

)ogorvostad  eras  lefolytatására sor került? 

.1139,  mIndiöpellenitzési jelentds  mime 

KFF irditipleeladd tendoRedny Warr. 

A inneld
azon

ttmi
n
te krabefflarisl alleirmininek 

. E... 
KFF szabályossal taaVatvány száma 

KU  szabályossági  tantaftvány kiállitásának datum. 

Központoatott közbeszerzés 
Nincs 

• kiválasztva . . 

. j _I 27 

   



2362205 

2362205 

2018.09.01. 

Terv adatok 
"never.  hogy

ar
mSi

t
e
o
gr2ogatást Igénylő 

BUDAPEST  FtOEVAROS  VHS  KEROLETIÓZSEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Beszerzéshez rendelt elnevezés 

Helyi klirestratégla kidolgozása 

Közbeszerzés tárgya 

Tény 
Terv 

Hirdetmény feladás' ajánlati felbfes 
megküldésénekfajelatkérés  datum. 

Hirdetmény /ajánlat I felhívás TED/KP azonosító száma: 

Közbeszerzés becsült nettó énéke  (Ft) 

Egybeszámított becsült nettó érték  (Ft) 

Meghirdetés tervezett kezdete 

. . . 
Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés 

Alkalmazandó eljärtiszend 

Közbeszerzés •  ex-ante  • dokumentáció közbeszerzési-jogi minóseelieernise 

Közbeszerzési eljárás típusa: 
. . 

Nincs 

E ye  

Feltételes közbeszedes 

Tobb elezathoz kapcsolódó közbeszerzés 

lezpontositott közbeszerzés 

Eljárási szakaszok száma 

Szezedésetés  datums: 

Ajántatok headisi határideje: 

KÖzbeszerzési eljárás ellenőrzésének  (EMIR.  FAJR) azonosító 
szelmaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének  {EMIR FAIR) 
azonosIto száma 

lees  kiválasztva 

- Nincs kiválasztva 

Hints kiválasztva 

2018.09.30. 

KFF tanúsítvány száma. amennyiben a beszeres mar lezárult  r 

KFF minéségellendzzési tamisltvény száma. amennyiben  a 
Warns  mär  lezárult 

KFF szebillrsság taneSilyany  "Zama.  amennyiben a beszerzés 
mat  leádu 

Alebtteek száma: 

Érvényes ajánlatot teve száma: 

Hassell  Összegzés megküldésének dátuma: 

Előzetes vitarendezésre sor került 

jogorvoslat volt 

GyorsItott 

Megjegyzés 

3  árajánlat. értékbatár alatti 

Nincs kiválasztva 

Melts  kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

íz 



Nincs 
: kiválasztva 

Nincs 
kiválasztva 

jogorvoslati elkträs lefolytatására  for  ken*? 

KN mlnöségaillnölnsileentés  néma 

KFF minőségellenőrzési tanüsftvány száma 

A  szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
ECM%  azonosítószáma 

KFF szabályossági tanüsftvány száma 

KFF szabilyosság1 tanúsítvány kiállttisának dátuma 

Központostott közbeszerzés 
Macs 
kiválasztva 

Tény adatok 
Kérjük. válassza Ici hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban  repel'  azaclatokat. 

[BUDA.  PE. 6T frOEN—AR--05-- Vill..KERÜLET JOZSEFVÁROS—IÖNKORMÁNYZAT 

Köz Want  magneverzése 

A  közbasztrzás nettó becsült értéke  (FL) 

(Koz)Beszerzési  eljárás típusa 

=
?L

. . . _ . 
anes khaassztva 

ftlaclas /*nab  felhívás  megkuldesének 
datum. 

Hirdebnönylalinlati kihívás TEDME azonoult6 mama  

L_ 
&gees  ajánlatot tevők száma 

ősszegezés megküldésének dátuma 

Előzetes vitarendezésre sor kerültet? 

•5. 

• . 

L._  



Terv adatok 
Kérjük. válassza ki.  bogy  melyik támogatást Igénylő 
vonatkozásában  rooter  az adatokat! 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERULETKIZSEIVAAOSIONKORMANYZAT 

Beszerzéshez rendelt elnevezés 

Klímatudatosságot er6s46 szemléletform.  áló  akci6k, rendezvények megszervezése is lebonyolitása 

 

 

Kozbeszerzés tárgya 
Rot.  Hatálya alá nem tartozó beszerzés 

     

Tény 
Tart 

PINCIattnány tanW Salad telhlvás 
megküldeónaltilinbUDIfihditurna: 

Hirdetmény  MI Matt tothlytts none azonose  száma: 

Közteszenés  batten  nettóértece (Fi) 

89Vbesztimittret beCSüR nettó  trek (Ft) 

Meghirdetés tervezete kezdete 

  

I 9934058 

     

     

9934058 

     

..... -• 
2018.09.01. 

     

Alkalmazandó eljárásrend 

Kr32breSZertés •  ex-ante  • dokumentáció lultbeSterzési-jogi mlnöságiallernőrzike 

KozbesZertés)  tees  thuss: 

lancs kiválasztva 
- 

Egyéb 

Feltételes közbeszerzés 

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 

Központosított kozbeszerzes 

Eljárási szakaszok száma 

Szerződöskótés dátuma. 

Ajánlatok beadási hatändeje: 

Kozbeszerzési eljárás ellenőrzésének  (EMIR. FAIR)  azonosItó 
számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésinek  (EMIR_ FAIR) 
azonosIto száma 

KFF tanúsítvány száma, amennyiben  a  beszerzés  mär  lezárult 

KFF minőségellenőrzési tanúsftvány száma. amennyiben a 
beszerzés már lezárult 

KFF szabályossági tanúsítvány száma. amennyiben  a  beszerzés 
mär  lezárult 

• 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

2018.09..30. 

Ajánlattevők száma: 

trvényes ajánlatot tevők száma: 

irátbeli Összegzés megküldésének dátuma: 

Előzetes vitarendezésre sor kerult 

Jogorvoslat  voll 

Gyorsított 

Megjegyzés 

3  ersjönlat trekhate  sloth 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

KOEIL27 



win 

Tény adatok 
kérjük. válassza kl, hogy melyek temogatást Igisetterel 
kapcsolatban  'bezel  az adatokat. 

I  BUDAPEST  Fe/MAROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI lOENKORItőtfaAT 

Közbeszerzés megnevezése 

 1 
A  kozbeszerzis nettó becslt értéke  (Ft) 

(KözlIleszerzési eljárás tfousa 

i Nincs kiválasztva 

Hirdetmény feladás / ajánlatl felherris megkuldéstnek / 
ajanlatkére  datum* 

Hirdeminy /anti NM* IED/le nonaelt6 slam 

Érvényes ajánlatot tevek  'tame 

Ő sszegezés megküldésének claturne 

Előzetes vitarendezésre sor került-e? 

jogorvoslaU eljárás lefolytatására sor került? 

KFF mlnőségellendrbfal  SSW  száma 

KFF mlnőségelleigalel tenant/My sauna 

tusieg:inesegr kezbeininisi eljárás ellenőrzésének 

 

Kr F szababressägltenősedny  salmi 

. . . — 

  

KFF  szabályossági  tamisltvány kiállltősänak datum. 

 

Központosltott közbeszerzés 

 

Hints 
kiválasztva 

/fe 

4.44÷7 



Terv adatok 
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 támogatást
a

   igénylő   

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERULETJOZSEF1(ÁR011 ÖNKORMÁNYZAT 

Beszerzéshez rendelt elnevezés 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása. terjesztése 

Közbeszerzés tárgya 

Tény 
TOM/ 

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás 
megküldésének/ajánlatkérés  datum: 

Hirdetmény /ajánlan leihNäs TED/XE azonosító száma 

Közbeszerzés becsült nettó  diem (Ft) 

Egybeszám(tott becsült nettó  *tin (Ft) 

Meghirdetés tervezett kezdete 

        

        

1062992 

1062992 

2018.09.01. 

       

       

       

Alkalmazandó eljárásrend 

Közbeszerzés -  ex-ante  - dokumentáció kozbeszerzésitogl minőségellenőrzése 

Köt:  Hatálya alá nem tartozó best:812M  
. . 

Közbeszerzési  'tiaras  típusa: 

Nincs kiválasztva 
. . 

E9Yet 

Fekételes közbeszerzés 

Tobb pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés 

Központosított közbeszerzés 

Eljárási szakaszok száma 

Szerztődéskités dátuma: 

Ajánlatok beadási határideje: 

Közbeszerzés1 eljárás ellenőrzésének  (EMIR. FAIR)  azonositó 
szárnaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének  (EMIR. FAIR) 
azonosító száma 

KFF ianustvány száma. amennyiben a beszerzés már lezárult 

OF  minőségelleneezési tantisltvány száma. amennyiben  a 
beszetafs  mär  lezárult 

OF  szabályossági tanúsítvány száma. amennyiben  a  beszerzés 
mir  («Net 

Allegany.>  mama: 

trvitnyes agenlatot tevak száma: 

Synth  összegzés megküldésinek dátuma: 

Metes  vitarendezésre sor került 

Jogorvoslat volt 

Gyorsított 

Megjegyzés 
3  árajánlat. értékhatár alatti 

Nincs kiválasztva • 

Nincs kiválasztva 

Nmcs kiválasztva 

WM118.09.30._ 

. .  
Nina  kiválasztva 

Nina  kiválasztva 

Nincs kiválasztva 

-124-27 



Nlncs 
kiválasztva I 

Nincs 
kivalasztvH 

Érvényes ajánlatot tevók száma 

összegezés megküldésének dátuma 

Előzetes vItarenidezésre sor kenalt-e? 

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor ketük? 

Kr F mktiMpilerdnisl jekebtés 

L 
mlnöségellenbrzel targedtvány ainsu 

„ 
azerz6dist mege16z6 közbeszezrési eljárás ellen6rzésrinek 

altonosItészáma 

Nincs 
kiválasztva 

KFF szabályossági tandskväny kiállltbsänak dátuma 

KÖzpontosItott kéribesZerzés 

Tény adatok 
Kéri uk. vilassza kl, hogy melyik támogatást Igénytővel 
kapcsolatbaÁrágÁti  u  adatokat. 

BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET-  JÓZSEFVÁROSI ONICORMAIMAT 

Kézbeszerzés megnevezése 
. . . 

A  közbeszerzés nettó becsült értéke  (Ft) 
  . 

(köz)Beszerzési  eljárás  Sea 

Nincs kiválasztva 

mirdetmény feladis / SSW roes megtoidejesiki . 
ajánlatkérés  Mums • • • 

IlIrdetmeny fajánlatl Rite TED/Kg «moral mime  

UP  szabályossági tangsltvany száma 

K" 



[-

 

Szerződéskötési határidők 
Szerződés tervezet EPTK4a küldve 

Válaszadásra rendelkezésre  MI6  napok száma összesen 

Kézbesítési vélelem kalkulált időpontja 

EPTK-n történt átvétel időpontja 

Átvétel módja 

Kézbesítési vélelem beállta esetén tényleges átvétel idópontj 

TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozattétel határideje 

Történt határidő hosszabbítás a nyilatkozat határidejére 
vonatkozóan 

TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozat dátuma 

TSZ kötéshez szükséges dokumentumok benyújtási határidej 

Történt határidő hosszabbítás a dokumentum benyújtására 
vonatkozóan 

TSZ kötéshez szükséges dokumentumok beküldésének 
dátuma 

Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének határideje 

Történt határidő hosszabbítás a kedvezményezett által aláírt 
TSZ beküldésének határidejére vonatkozóan 

Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének {d6pontja 

TSZ megkötés dátuma (támogató általi aláírás  datum) 

TSZ hatályba  lees  dátuma 

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

Eredmény megnevezése: 

: Helyi klímastratégia kidolgozása 

Mérföldkő sorszáma: 

Eredmény leírása: 

• Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozása (Kötelező, önállóan támogatható tevékenység (Felhív 
Klimastratégiával rendelkező települesek asszesített lakosságszáma:  76811  fő 

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 
[  1 

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: 
[db • 

Az eredmény nem számszerősithető, egyéb tulajdonsága: 

A  Józsefvárosi Klímastratégia tartalma Igazodni  fogs  KEHOP-1.2.1. Módszertani útmutató a kerületi szintű klímastratégiák 
kidolgozásához cfmü. a Klimabarát Települések Szövetsége által kiadott iránymutatáshoz  es  módszertanhoz. 

) pontja) 

-14 ľ27 



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

Eredmény megnevezése: 

I Intézményi települési illetve  [ebb  településen Etívelő. Interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és • I 

lieonyolítása 

Mérföldkő sorszáma: 

Eredmény  lefrása: 

Interaktiv,  tematikus szemléletformálási programsorozat  3  tematikus  workshop  alkalmával (Választható, önállóan támogatható 
tevékenységek Felhívás  3.1.1.2. a)  pontja)  100  fö  aktiv  elérés 

Eredmény számszeresithető célértéke: 

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége. 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: 

13 - 

 

áb 

   

     

A  kerület életének két fontos, a lakosságot érintő szegmense a hulladékgazdálkodás és köztisztaság, valamint a közösségi 
közlekedés témaköre.  A  workshopok keretében a lakosság három különböző célcsoportjának aktív bevonásával kerül feldolgozásra 
ezek a témák, konkrét válaszokat  es  megoldásokat keresve a problémákra. 

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

Eredmény megnevezése: 

L. 
Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozás terjesztése  
_ 

Mérföldkő sorszáma: 

Eredmény leírása: 

f

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése (Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (Felhívás 
3.1.2.2.  c)  pontja ))  3000  fő passzív elérés 

Eredmény számszerúsíthetó célértéke: 

Eredmény számszerüsithetó célértékének mértékegysége: 

Az eredmény nem számszerősíthetó, egyéb tulajdonsága: 

Az egyes rendezvényekhez szóróanyag is elkészítésre kerül.  A  rendezvényekre olyam tematikus anyag készül, mely közérthető 
formában felhívja a lakosság figyelmét a klímaváltozása hatásaira és a cselekvési lehetőségekre. 

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

Eredmény megnevezése: 

I  A  projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása  As  annak a projekt során elkészített tartalmakkal  es  szervezett I 
eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése 

Mérföldkő sorszáma: 

Eredmény leírása: 

Alolda/ létrehozása  As  annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése 
(Valasztható, önállóan nem temogatható tevékenységek (Felhívós  3.1.2.2.  e) pontja))  10000  fa passzív elérés 

Eredmény számszerüsíthetó célérteke: 
ii  

Eredmény szamszertIsithetői célértékének mértékegysége: 
db 

Az eredmény nem számszerüsíthető, egyéb tulajdonsága: 

A Budapest  VIII. kerületi Önkormányzat  altar  működtetett www.jozsefvaros.hu oldalon a kötelező tájékoztatási  As  nyilvánosság 
j  biztosítási tevékenység keretén betel aloldal kialakítására kerül sor. Az aloldalra feltöltésre kerül az elkészült klímastratégia 
I egyeztetési változata, illetve a Képvise16-testület általi elfogadást követöen a végleges klímastratégia. 

[3000 



Eredmény számszerüsíthet6 célértéke: 
I 

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: 

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

Eredmény megnevezése: 

térségi vagy helyi rendezvényeken a kfmatudatos szemlélet fontosságát népszerfisft6 kreatív és játékos foglalkozások szervezése  As 
lebonyolítása gyerrnekek szarnéra 

Mérföldkő sorszáma: 

Eredmény leírása: 

Gyereknap (Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (Felhívás .2.2. f)  pontja ))  300  M aktív elérés 

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 
1 

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: 
db 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:  

A  kerületi Gyereknap alkalmával kifejezetten a  fatal  korosztály szemléletformálását tűzzük ki célul, játékos feladatok segítségével 
I vezetjük ró a gyermekeket a környezetvédelem fontosságára  es  a kerületben előforduló problémák megoldásába is bevonjuk őket, 
I természetesen az életkorukhoz igazodva. 

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

Eredmény megnevezése: 

; Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/f6rumok szervezése és lebonyolítása a 
• projektben érintett intézmények munkavállalói számára 

Mérföldkő sorszáma: [2 
Eredmény leírása: 

Záró konferencia  (A  VIII. kerület Klímastratégiájának ismertetése tematikus blokkokban: helyzetelemzés, sérülékenység, átfogó  es 
: tematikus célok, főbb intézkedések ágazatonként) (Választható, önállóan támogatható tevékenységek (Felhívás  3.1.1.2. c)  pontja)) , 

50  fő aktív elérés 

Az eredmény nem számszerűsíthetd, egyéb tulajdonsága: 

'  A  konferencia szakmai középpontjában a VIII. kerületi Klímastratégia tervezetének ismertetése, megvitatása, cselekvési alternatívák 
bemutatása, az egyes résztvevők cselekvési lehetőségeinek bemutatása  all. 

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

Eredmény megnevezése: 

Gyakorlatorientált ismeretéket átadó, pozitív, á mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő 
'térségi  es  hely, tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyohtäsa 

Mérföldkő sorszáma: 

Eredmény leírása: 

' Helyi tanulmányi verseny (Valasztható önállóan támogathato tevékenységek (Felhívás  11.1.2. Ell  pontja ))  2000  ffi  aktiv  eléré 

Eredmény számszerűsíthet6 célértéke: 
5 

Eredmény számszerüsíthet6 célértékének mértékegysége 
db 

Az eredmény nem számsierüsíthető, egyéb tulajdonsága: 

A  klímavédelem kérdésköréhez kapcsolódóan klimavédelml vetélkedo általános- és középiskolás gyerekek számára, kérdöfy 
segítségével. 



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

Eredmény megnevezése:  

[A  települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása 

Mérföldkő sorszáma: 

Eredmény leírása: / 

[
Települési programsorozathoz  es  figyelernfelkeité akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása ' 
(Választható, onállóan nem támogatható tevékenységek (Felhívás  3.1.2.2. b)  pontra ))  20000 16  passzfv elérés : 

Eredmény számszerűsíthet6 célértéke: 

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége. 

Az eredmény nem számszerősíthető, egyéb tulajdonsága: 

/A  klímavédelemmel kapcsolatos VIII. kerületi szemléletforrnMäst segítő sajtó-  es media  megjelenések. 

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

Eredmény megnevezése: 

Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 

Mérföldkő sorszáma: 
[2 

Eredmény leírása:  

[
„Ludovika  Fesztivár „Brikly Piknik", Egészségnap (Választható, önállóan támogatható tevékenységek (Felhívás  3.1.1.2. b)  pontja)  1 
1400  aktiv  elérés 

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 

Eredmény számszertísíthet6 célértékének mértékegysége: 

Az eredmény nem számszerüsíthetó, egyéb tulajdonsága: 

E,  A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezi meg  a  VII.  Ludovika  Fesztivált az Orczy-parkban.  A  Bródy Piknik  a  kerület kiemelt 
eseménye, amelyet  a  Civilek  a  Palotanegyedert Egyesület szervez évek óta.  A  kerületben minden évben megrendezésre kerülő 
rendezvény, amely az egészséges életmód népszerűsítését és szűrőprogramok lebonyolítását foglalja magában. 

Mérföldkő 
Mérföldkő megnevezése: 

i Helyi klímastratégia egyeztetési változata Klímatudatosságot erősítő szemléletformalo akciók, programok I. 

Mérföldkő sorszáma: 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 
2020.07.29. 

Megvalósítani tervezett eredmények leírása: 

1 

. 
A  helyi klímastratégia egyeztetési változata elkészül.  A  szemléletformáló akciók, rendezvények közül megvalósul az interaktív, 
tematikus szemléletformálási programsorozat  1  tematikus  workshop  alkalmával.  

A  mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás 
összege  (Ft): 

Mérföldkő 
Mérföldkő megnevezése: 

IProjekt fizikai befejezése 

Mérföldkő sorszáma: 

Mérföldk6 elérésének tervezett dátuma: 
i 2021.07.11. : 

Megvalósítani tervezett eredmények leírása: 

A  szemléletformáló akciók, rendezvények megvalósításra kerülnek: -az interaktív, tematikus szemléletformálást programsorozat  2 
tematikus  workshop  alkalmával-települési figyelemfellifver akciók megvalósítósa, 'helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása. - 
kreatív és játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára (Gyermeknap). - helyi szereplők szemléletformálása  a  projektben 

1  érintett intézmények munkavállalói számára (Záró konferencia):- média kampányok szervezése  es  lebonyolítósa: - Ismerettedesztést 
célzó kiadvány;  'A  projektgazda honlapján belül  a  projekt számára aloldal létrehozása és annak  a  projekt  sort)  elkészített 

I  tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése. -  A  projekt szintű tájékoztatás  As  nyilvánosság 
megvalósítása. Klímastratégia kidolgozásának teljesülése -  A  projefi kt  zikai befejezése  

A  mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás 
összege  (Ft): 

í 3 

2 

3 



2019.04 12. 

2021.01.11. 

•. • . • 
2014.01.01. 

2021.08.10. 

Többszöri elszámoló 

.19999990 

1.  oldal 
Szeezédés alapadatok 
Támogatás összege  (Ft) 

összköltség  (Ft) 

19999980 

19999980 

A  projekt címe 

Hey.  kilmastratégia kidolgozása, valamint a klimatudatosságot erósítő szemléletfortnálásjózservárosban 

A  projekt megvalósításának kezdete 

A  projekt fizikai befejezésének határideje 

Költségek elszámolhatóságának kezdete 

Záró elszámolás benpájtásának határideje 

Projekt  tényleges kezdete 

Projekt  tényleges  flake.  befejezése 

Elszámolás gyakorisága 

Támogatási el őleg maximálisan igényelhető összege 

COFOG kód: 

056010  -  Komplex  környezetvédelml programok támogatása 

Nydatkozattételre  es  dokumentum benyújtására rendelkezésre 
ZU10 napok száma 15 

Szerződés tipusa 
Megvalösittisl 

Támogatási szerződés dokumentumra vonatkozó egyéb adatok (egységes TSZ esetén) 
Biztosíték nyújtása kőtelező? 

Igen 

A  Kedvezményezett önerő támogatásra jogosult? 

A  felhlvas alapján elbleg igénylésére lehetőség van? 

Az igényelheld támogatása  *Mato  mértéke az 
utófinanszirozású tevékenységekre jutó támogatáslosszeghez 
viszonyltva  (914 

Egymilliárd I orintot meghaladó összegben megítélt támogatás 
esetén a merfoldkő elérésit megelőzően ut6finanszfrozású 
időkozi kifizetési igénylés ekkor oyügbabk be.  ha  ar igényelt 
támogatás meghalacga  3  kővetkező Összeget  (Ft): 

Támogatási szerződésből szükséges eredeti példányszám: 

Nincs 
kiválasztva 

Nincs 
kiválasztva 

Támogatási szerződés mellékletét képezi-e az Adatfeldolgozás. 
szerződési Nincs 

kiválasztva 

Egyéb rendelkezések 

K ,58777 



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) összeg 

I kerül figyelembevételre. (Bruttól 

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő? 
Igen___  

Támogatást igénylő alapadatai 
Támogatást igénylő teljes neve:  

[ BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Támogatást igénylő rövidített neve 

Józsefvárosi önkormányzat 

Gazdálkodási formakód: 

321-  Helyi önkormányzat 

Törzskönyvi nyilvántartási szám azonosító (költségvetési 
szerveknek): 

i 735715 

Adószám  (8-1-2  karakter): 

Statisztikai szám: 

MinósItési köd: 

15735715-2-

 

42 

115735715841132101 

[ Önkormányzat 

'Hatályos TEAOR besorolás 

Főtevékenység TEAOR  '03  száma 

I  TEAOR 2008 

! Nincs kiválasztva 

Főtevékenység TEÁOR  '08  száma 

84.11  - Általános közigazgatás 

ÁFA levonási jog: 

Kapcsolattartó adatai 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Kapcsolattartó adatai 
Név: 

  

[Herbal  Csilla 

Beosztás: 

crojektmenedzser 

Telefon: 

+ 36 1 459 2129 

Telefon (mobil): 

E-mail: 

]h!rbai.csiiia@rev8.hu 

f 

Fax: 

1 



Megvalósítási helyszínek 
Helység 

[Budapest_  ! 

Irányítászám 

!  1082 

Régio 

! Közép-Magyarország - 

Megye 

!Budapest 

Kistérség  

!  Budapest 

Járás 

LeP! L 

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? 
'Igen 

A  projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? 
! Nem 

Projekt előkészítettség 
Igényfelmérés/piackutatás 

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése 

A  hatóságok  es  a lakosság tájékoztatása 

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok 

Együttműködési program 

Megvalódhatósági tanulmány 

Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) 

Egyéb dokumentumok 

! Nem releváns 

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra 

EProjektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra 

!Kész 

! Nem releváns 

Projekt elókésznettség 

!A  projekt megalapozó tanulmány  (P 1-)  elkészült, csatolásra került. 

7u, 



Projekt részletes bemutatása 
Részletes szakmai tartalom 
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmá 

Jelen Projekt elsődleges célja, hasonlóan az országos színtó Nemzeti Eghajlatváltozási Stratégiához, valamint  Budapest 
Klímastratégiájához, hogy lefektesse azokat az irányvonalakat és célokat, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros 
hatásai hosszutóvon megelőzhetők.  A  projekt második célja, hogy igazodjon  a  kerület egyéb, környezeti fenntarthatóságot előtérbe 
helyező irányvonalához, igy például az „élhetőbb, barátságosabb, zoldebb környezet kialakítása"  (A  Józsefvárosi Onkormányzat 
zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója.  2014)  mellett, klímatudatos lakókörnyezet  Moan  létre  a  kerület lakosai 
számára. Emellett  a  stratégiaalkotással, reális jövékép, célok és intézkedések kialakitásával, valamint  a  projektben felvázolt 
szemléletformáló tevékenységekkel együtt további cél erősíteni  a  helyi szereplők  (a  lakosság, az intézmények, vállalkozások) 
klímaérzékenységét, vagyis jól müködö, újszerű, lokális tevékenységekkel, kezdeményezésekkel növelni kell  a  lakosság,  a 
döntéshozók, valamint  a  gazdasági szféra probléma Iránti érzékenységét. Két fontos projektelem valósul meg:  1.  Klímastratégla 
készítése.  2.  Szemléletformálás:  A  projekten belül az alábbi szemléletformáló akciók, rendezvények kerülnek megvalósításra: - 
Interaktiv,  tematikus szemléletformálási programsorozat  3  tematikus  workshop  alkalmával (lásd Pályázati felhívás  3.1.1.2.a  pontja):  A 
kerület életének két fontos,  a  lakosságot érintő szegmense  a  hulladékgazdálkodás és köztisztaság, valamint  a  közösségi közlekedes 
témaköre.  A  workshppok keretében  a  lakosság  harm  különböző célcsoportjának  aktiv  bevonásával dolgozzuk fel ezeket  a  témákat 
konkrét válaszokat  es  megoldásokat keresve  a  problémákra.  A  VIII. kerületi Klímastratégiájához kapcsolódó helyi sajátosságok közös 
feldolgozása,  a  stratégia aktuális helyzetének ismertetése, tematikus csoportmunka.  A  témakörök összegzése. intézkedések 
összeállítása. Célcsoport: nyugdíjasok, egyetemisták,  civil  szervezetek képviselői.- Települési figyelemfelhívó akció (lásd Pályázati 
felhívós 3.1.I.2:b pontja).  Hamm  akció kerül megvalósításra:  a)  Ludovika  Fesztivál:  A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezi meg  a 
VII.  Ludovika  Fesztivált az Orczy-parkban.  A  józservórosi Onkormányzat támogatásával megvalósuló,  a  nagyközönség számára nyitott 
rendezvényen számos családi- és gyermekprogram  is  várja az érdeklődőket. Célcsoport: helyi lakosság.  I))  „Br6dy Piknik" akció:  A 
BrOdy Piknik  a  kerület kiemelt eseménye, amelyet  a  Civilek  a  Palotanegyedért Egyesület szervez évek óta.  A  rendezvényen lehetőség 
nyílik  a  környezettudatos értékek ismertetésére,  a  kerület környezeti helyzetképének bemutatására,  a  klImastratagia elemeinek 
Ismertetésére, valamint  a  lakosság aUltödjének felmérésére  Is.  Célcsoport: helyi lakosság, latogató turisták. cMgeszségnap akció:  A 
kerületben minden évben megrendezésre kerülő rendezvény, amely az egészséges életmód nepszerúsítését és szúróprogramok 
lebonyolítását foglalja magában.  Az  Egészségnapon lehetöseg nyílik  a  klímaváltozás egészségügyi kockázatainak Ismertetésére • 
(hőhullámok, pollenszennyezés, új betegségek  es  kórokozók)  a  résztvevők között. Célcsoport: helyi lakosság. - Helyi szereplök 
szemléletformálása  a  projektben érintett intézmények munkavállalói számára Záró konferencia ( ásd Pályázati felhívás  3.1.1.2.c 
pontjai:  A  VIII. kerület Klímastratégiájának ismertetése tematikus blokkokban: helyzetelemzés, sérülékenység, átfogó és tematikus 
célok, főbb intézkedések ágazatonként. Célcsoport: helyi döntéshozók, vállalkozások és  civil  szervezetek, az Onkormányzat 
képviselői, intézmények munkavállalói. 'Helyi tanulmányi verseny (lásd Pályázati felhívás  3.1.1.2.d  pontja):  A  klímavédelem 
kérdésköréhez kapcsolódóan klímavédelmi vetélkedő általános' és középiskolás gyerekek számá  a,  kérdőív segítségével.  Az  alsó 
tagozatosok között rajzpályázat  a  felső tagozatosok és  a  középiskolások között fotópályázat meghirdetése.  A  pályázat címe: Mit 
tehetek  en?  Célcsoport: Altalános  es  középiskolások. -  Kreativ  és játékos foglalkozás Szervezése gyermekek számara - Gyereknap 
(lásd Pályázati felhívás  3.1.1.2.f  pontja):  A  kerületi Gyereknap alkalmával kifejezetten  a  fiatal korosztály szemléletformálását tűzzük ki 
célul, játékos feladatok segítségével vezetjük ró  a  gyermekeket  a  környezetvédelem fontosságára és  a  kerületben előforduló 
problémák megoldásába  is  bevonjuk ő ket, természetesen az életkorukhoz Igazodva. Célcsoport: helyi családok, gyermekek. -  Media 
kampányok szervezése és lebonyolítása (lásd Pályázati felhívás  3.1.2.2.6  pontja):  A  klímavédelemmel kapcsolatos VIII. kerületi 
szemléletformálást segítő sajtó- és média megjelenések.'Ismeretterjesztést célzó kiadvány (lásd Pályázati felhívás  3.1.2.2.c  pontja): 
A  rendezvényekre olyan tematikus anyag készül, mely közérthető formában felhívja  a  lakosság figyelmét  a  klímaváltozása hatása ra 
As a  cselekvési lehetöségekre. - Honlap  kialakítása: aloldal létrehozása, aktuális  információkkal való feltöltése,  aktualizálása. 

Helyi esélyegyenlőségi  program  (HEP) rendelkezésre állása 

Igen 

A  projekt helyi esélyegyenlöségi programhoz való Illeszkedése 
(eel  kódja és megnevezése) 

Józsefváros Helyi Esélyegyenlőségi Program kimondja: az esélyegyenlőség megteremtésének alapfeltétele a 
diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. Cél, hogy Józsefváros olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a 
hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját. ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód 
elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés a  Budapest  józsefvárosi Onkormänyzat és intézményei által nyújtott 
szolgáltatásokhoz.  A  projekt végrehajtása során, összhangban a HEP-pel, a tervezett tevékenységeket, szolgáltatásokat minden 
célcsoport számára elérhetővé tesszuk. Nem tervezünk  ear)  tevékenységeket, amely bármilyen esélyegyenlőségi szempontból 
hátrányosan érinthetné a résztvevőket.  A  klímatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos információk  (My  készülnek, hogy 
minden <Alcsoport megtalálhassa a számára hasznos Információkat amelyeket a mindennapi életük során alkalmazni tudnak. 

Rendelkezik-e a  2003.  évi CXXV. törvény az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlóség előmozditásáról szóló 
törvény  63. §-flak  megfelelő esélyegyenlőségi tervvel? 

lIgen 

Projektmenedzsment szervezet bemutatása 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igény16 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! [BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Projektmenedzsment szervezet megnevezése: 

RévEI Zrt. • 

A  megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő 
személyek száma (fől: 

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása 

Képviselő adatai 

A Rev°  Zrt. 1997-ben alakult. Jelenleg a Józsefvárosi Önkormányzat  (60%)  és a Fővárosi önkormányzat  (40%)  a  1 
tulajdonosa.  A  projektmenedzsment szervezet tevékenysége  komplex  menedzselési feladatokat tartalmaz, a 1 
lebonyolítással kapcsolatos minden tevékenységre vonatkozóan. 

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokatI BUDAPEST  FŐ VÁRO5 VIII, KERÜLETICIZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő adatai 
Név: 

I Pikó  Andras 

Képviseleti jog 

Iönálló 

Beosztás: 

1  polgärmester 

Telefon: 

! 06-1/459-2202 • 

Telefon (mobil): 

Fax: 

   

106-1/333-1597 

   

E-mail: 

polgarmesterMjozseNaros.hu 

    

K-

 

     



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési) 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Egyéb szolgáltatási költségek 
Egyéb szolgáltatási költségek 
Utófinanszirozés 

Nem Miami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

314 961 

85 039 

400 000 
1 
314 961 
85 039 
400 000 

400 000 

O 

100 

400 000 

0 

Források listája 
Forrás megnevezése 
Ill,  a támogatási konstrukció keretében igényelt 
támogatás 
Projekt  elszámolható költsége 
IV.  a támogatást igény16 nem elszámolható 
hozzájárulása 
Projekt  teljes költsége 

Költségek listája 

Összeg  [Ft] 

IS 999 980 

19 999 980 

0 

19 999 980 

100,000000% 

100.0000004' 

Támogatást Igény16  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JOZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési) 
Költsig kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus 'Egyéb szolgáltatási költségek 
Megnevezés Egyéb szolgältaläsi költségek 
Finanszírozási mód Utófinanszfrozás 

támogatás Nem állami támogatás kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  (Ft) 352 913 
Nett.]  egységárra 95 287 
jut]  AFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 448 200 
Mennyiség 1 
Nettó  Mt« 352 913 
ÁFA érték 95 287 
Teljes költség  [Ft] 448 200 
Eiszámolható költség  448 200 
[Ft] 
Nem elszámolható  0 költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
No] 
Támogatási összeg  448 200 [Ft] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
összes kifizethetó 
költség  (Ft)  - Szállítól 
finanszírozású 
Részletezés Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozát  3  tematikus  workshop  alkalmával Felhívás  3.1.1.2.  al)-rendezvényszarvezés 

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtfpus - 
Megnevezés 
Finanszírozási  merit! 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó  AKA (Ft) 
Brutto  egységár  [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség  [Ft] 
Elszámolható költség 
(Ft) 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék 
PR] 
Támogatási összeg 
[Ft] 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 
tit6finanszirozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól 
finanszírozású 

Részletezés 

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Miami  támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ARA  [Ft] 
Brutto  egységár  (Ft) 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség  [Ft] 
Elszimolhat6 költség 
(Ft) 
Hem  elszámolható 
költség  (Ft] 
Támogatási százalék 
[%1 
Támogatási összeg 
(ft) 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)..  Száll(tó  0 
finanszfrozású 
Részletezés 

O 

Aloldal létrehozása  As  annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése 
(Felhívás  3.1.2.2.  e) ) 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési) 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
Utófinanszírozós 

Nem állami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

78 739 

21 260 

99 999 
1 
78 739 
21 260 
99 999 

99 999 

0 

100 

99 999 

Kötelező nyilvánosság biztosítása 



Támogatást Igénylő  N egnsT Arto$ins.KERÜLETJÓZSEFVÁROSIONKORMÁNTZAT 
Tevákenység neve 
Költség ketegóda 
Költségt1Pus 
Megnevezds 

BOY617 
I 
z  kapcsolódó költség 

Finanszlrozási mód atmenu 
z  kapcsolódó költség 

Miami timogatts 133im, m ars s m, 96.66, 
kategória 
Better:4s jellege Beszerzés 
Elmémoláll rmS.1 voids  »ION 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egymigar  (Ft) 499 000 
Nett

FAI
 ) egy 34 sigärra 1  no 

Jute)  AFO  
Bruno  egységár  [Ft] 633 730 
"Ninny's 1 
Nettó ért 'k 499 000 
ÁFA érték 134 730 
Teljes költség  [Ft] 633 730 
Elszámolható költség  633 730 
[Ft] 
Nem elszámolható  0 költség  [Ft] 
Támogatisi százalék  100 

Ternogatisi összeg  633 730 
IFt1 
OMB  kitlzethetó 
költség  (Ft)  - 0 
NtófinamOrozott 
Om«  klfizettret6 
költség  (Ft)  - SoilKtól0 
flnantalrozású 
Itásztetezés Elókészitéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás 

Támogatást Igényt'  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység  nave  Projektmegvelföltás egyéb ievékenységel (mtlködhl) 
Költség kategória Projektrnenedzsrnent Icőltség 
Költságtipus Projektnienednmenthez igénytevett szakértőt szolgáltatós  dip 
Megnevezás menedzsmenthez igénybevett szakértő' szolgáltatás dija 
Flnanuirodel mód Mzkozás 
Miami támogatás Nem urn069,6, 
kategörla 
leszerzés  »Reg*  Sajt Mr"  
elszámolási  m40 V k  ItSég 
Merföldkó 
hozzérendelése 
Netto  egységár  [Ft] 393 700 
Nette  egyságirra 
ile6 AFA  [Ft] 106 299 

Nettó érték 

Brutto [Ftj  499 999 
Mennyi 1 

393 700 
ÁFA értek 106 299 
Teljes koltség  [Ft) 499 999 
Elszámolható koltag  499 999 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség  [Ft] 
Thmegatási százalék  100 
[Y.] 
Támogatást beszeg  499 999 
Ertl 
Osszes kitizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
Olfdlnenszwozott 
Oscar's  kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállit610 
flnenszlrozistl 
Részletezés Projektmenedzsment  «ulna 

Támogatást Igényt'  BUDAPEST  FŐVÁROS  V111.  KERÜLETJÓZSEFVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Prolektrnegvalartas egyéb tevékenységei IMErköd"10 
Bóltség Kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások köllSégel 
Kőltségtlpus Egyéb szolgáltatás' költségek 
Megnevezés Egyéb szorattsiköltségek 
FinanszIrozásl  nerd 
Miami támogatás 
kategória Nem Miami támogatás 

Bement:  »liege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
MirlöklioS 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 176 419 

jutó *FA  [F 
Nette  ogys4j;  47  633 

Brutto CM .224 052 
mennyiség 1 
Nettó értek 176 419 
ÁFA drtók 47 633 
Teljes költség  [Ft] 224 052 
Elszámolható költség 
lit) 224 052 

Nem elszámolható  0 
költség  (Ft) 
Támogatási százalék  300 
I%) 
Timogatisi összeg  224 052 

Osszes kifizethetó 
költség  (Ft)  - .  0 
Dtdfinanszkozott 
osszes kilizetbet6 
költség  (Ft)  - Szállit610 
finansalrozású 
Részletezés 16rd konferencia (Felnivi4  3.1.1.2.  C))rtndtriánynervezés 

• 

vr,_, 



Támogatást igénylő  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (mid/Fides». 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei . 
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek 
Megnevezés Egyéb szolgáltatási költségek 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Allami  támogatás Nem  Miami  támogatás kategória 
Beszerzés Jellege ,Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
'Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] "2 362 205 
Nettó egységárra 637 795 jutó AFATFtf 
Brutto  egységár  [Ft] 3 000 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték . 2 362 205 
ÁFA érték 637 795 
Teljes költség  [Ft] 3 000 0001 
Elszámolható költség  3 000 000 [Ft] 
Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  300 
1551 
Támogatási összeg  3 000 000 
[Ft] 
Osszes klfizethetö 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott ' 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól  0 
finanszírozású ' 
Részletezés . Helyi tanulmányi verseny (Felhívás  3.1.1.2. d))-rendezvényszervezés 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FÖVÄROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési) 
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű réforditás • , 
Megnevevis Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordltés 
Flnanszirozisl mód Utófinanszfrozás 
Állami támogatás Nem állami támogatás kategória 
Beszerzes jellege Saját teljesités. 
Elszámolási mód Valois  költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 1 400 000 
Nettó egységárra 
jutó AFA  [Fe 0 

Brutto  egységár  [Ft] I 400 000 
Mennylség 1 
Nettó érték 1 400 0017 
ÁFA érték 0 
Teljes költség  [Ft] 1 400 000 
Elszámolható költség  1 400 000 (Ft] 
Nem elszámolható  :0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 
(abl 
Támogatási összeg  '1 400 000 gti 

Eisámolhat6 költség  1 956 000 [Ft] 
Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatisi százalék  100 
1%1 
Támogatási összeg  1 956 000 (Ft] 
Osszes kifizethetif 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállft6i0 
finanszírozású 
Részletezés Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása-  Ludovika  Fesztivál (Felhívás  3 b»-rendezvényszervezés 

sszes kifizethetti 
költség  (Ft)  - 0 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól  0 
finanszírozású 
Részletezés Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége) 

Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési) 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek 
Megnevezés Egyéb szolgáltatási költségek 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Mang  támogatás Nem állami támogatás kategória 
Beszerzés Jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 1 540 1.58 
Nettó egységárra 415 842 Jut6 AFA  [Ft] 
Brutto  egységár  [Ft] 1 956 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték I 540 158 
ÁFA érték 415 842 
teljes költs [Ft] 1 956 000 

2g 
/2trz7 



BUDAPEST  Fr3VÁROS VIII. KERÜLET jÓZSEFVÁROSI ÓNKORMÁNYZAT 
Projektmegvalósítás egyéb  tevékenységei (működési) 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költslegel 
Egyéb szolgáltatási költségek 
Egyéb szolgáltatási költségek 
Utolinanszfrozds 
Nem Miami támogatás 
Beszerzés 
Valós kaki» 

1 062 992 
287 008 

r  [Ft1  1 350 000 
1 
1 062 992 

AFA árták 28700$ 
Tees Urine [Ft) .1 350 000 
Elszámolható koltse  350 000 
(Ft1 
Nem elmémolhat6 
költség  [Ft) 
Tihnogatisl százalék 
1%1 
Tárnogetisl összeg 350 000 
(Ft) 
Összes ItIfizethet6 
költség  (Ft)  - 0 
UtMlnanszlrozott 
Összes Mitzethet6 
költség  (Ft)  -  S26111010 
linanuirozésú 
Részletezás Dmeretterjesztest  [NM/  kiadványok kidolgozása. terjesztése (Felhbrás  3.1.2.2.  cl)- marketing Mikozők fejlesztése, Mancini's. 

Tármagetist Igénylő  BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMANYZAT 
Tevékenység neve Projektmegvalóskfis egyéb  tevékenységei (müködési) 
Kirks»  kategórle Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Köttsetipus Egyéb szolgáltatási költségek 
Meg  
Finanszfrozdost  mod 
»Mimi támogatás 
kategória 
geszerzes  >nee 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendellise 
Netto  egységér  (Ft] 1 026 772 
Nett4 egyságirra 277 228 iota  AFMFM 
*mitt°  egységár  [Ft] 1 Mfg 000 
Mennyiség 
Nettóérték 1 020 772 
»A  értek 277 228 
Tones  költség  [Ft) 1 304 000 
Elminsolható költség  1 304 000 
IFt1 
Nem elszimoinató  0 költség  (Ft) 
Támogatási százalék  100 
I%) 
Támogatási összeg 304 4430 

es  kifizethető 
költség  (Ft)  - 
Utitflnanszirozott 
Összes kinzethetö 
költség  (Ft)  - Szállit610 
flnenszfrozású 
Részletemis Telepedeállgyelernfelnlvó akciók megvalósItása-  Brody  inknIk (Felhlvin  3.1.1.2. b»-rendezvényszervezés 

Támogatást  Jetty* BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLETJÓZSEEVAR051 ONKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve PrOjektmegvaeltib egyéb tevékenységeI (működési) 
Köln»  kategória Szakmai tevéker=

c
ia szolgáltatások költségei 

Költségttpus Egyéb szolgáltatási  k 
Megnevezés Egyéb szolgáltatáM költségek 
Plitanszirozisl mód Utófinansprozás 
Miami timogatás Nem  4144,444444004t44 
ketegörlii 
geszerMs  Sege Bemires 
Elszámolási  mold Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egyságiirlFt1  -1 026 772 

877 228  • • Jute F Ft 
Brutto  estagár  [Ft] 1 304 000 
Mennyiség 1 
Nettó k 1 026 772 
»A  érték 277 228 
Teljes költség  (Ft) 1 304 000 
Elszámolható költség  1 304  000 
1Ft1 
Nem elszámolható  0 költség  (Ft) 
Tárnogatisi százalék 300 
1%1 
Temogatisl  Smug 304 000 
(Ft] 
Osszes knizethet6 
°MU» (Ft) - 0 
Deanna»:  rozott 
Összes kilizetbetó 
költség  (F0  - Szállit610 
finanszírozású 
Remise/ads fi9Y akciók meraióstegsa• eGist40110.1eedai OE.I.I.2. tol-rinclezvényavveids 

Támogatást  19611810 
Tevékenyinfil  nave 
Költség iniSREDSra° 
Költségeus 
Megnevez'. 
Finanszírozási mód 

atogek 
Mann teen»  
kte  
goners» lee»  
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárondeee 
Motto  egységár  [Ft) 
Note  aria 
tutó  AP 
' mate  • 
Mann 

tgyeo 
finanszgozas 5z 

Nem állami támogatás 
fiesitais 
Val6s  6611160 

g 
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Támogatást Igénylő  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Projekt megvalósítás, Médiakampány (működési) 
Költség kategória Szakmal tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Koltségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási  mod 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási  mod 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 2 976 378 
Nettó egységárra 803 622 jutó AFA  [Ft] 
Brutto  egységér  [Ft] 3 780 000 
Mennyiség 1 
Rene(  értek 2 976 378 
ÁFA érték 803 622 
Teljes költség [Ftj 3 780 000 
Elszámolhato költség  3 780 000 
[Ft] 
Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék 
1%1 
Tft/ámogatási ősszeg  3 780 000 
I 
Osszes kifizethető 
költség  (Ft)  - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól 
finanszírozású 

Marketing,  kommunikációs szolgáltatások koltsége 
Marketing,  kommunikációs szolgáltatások költségei 
Utófinanszírozás 

Nem Miami támogatás 

Beszerzés 
Valós költség 

Települési programsorozathoz és figyeleinkeltó akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és  'ebony° tá 
Részietezés b))-  marketing eszközök fejlesztése. kivitelezése 

Támogatást igényló  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET1ŐZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési) 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Egyéb szakértdi szolgáltatás költségei 
Megnevezés . Egyéb szakért(9 szolgáltatás költségei 
Finanszírozási  mad  Utófinanszírozás 
Állami támogatás Nem állami támogatás kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egységár  [Ft] 2 362 205 
Nettó egységárra 637  ns Juba  AFA  [Ft] 
Motto  egységár  [Ft] 3 000 000 
Mennyiség 1 
Nettó  after( 2 362 205 
ÁFA érték 637 795, 
Teljes költség  [Ft] 3 000 000 
Elszámolható költség  3 000 000 
[Ft] 
Nem elszámolható 
-költség  [Ft] 

0 

Támogatási százalék 
1%1 
Támogatási összeg  3 000 000 
(Ft] 
Osszes kifizethet6 . 
költség  (Ft)  - . 0 - 
UteifInanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítól 
finanszírozású 
Részletezés józsefváros Klímastratégiájának kidolgozása (Felhívás a)) 

Támogatást igény16  BUDAPEST  FŐVÁROS VIIi. KERÜLET JÓZSEEVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Projektmegvalósítás egyéb tevékenységei (működési) 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
,Kolts gt  pus Egyéb szolgáltatási költségek 
Megnevezés , Egyéb szolgáltatási költségek 
Finanszírozási  mod  Utófinanszírozás 
Állami támogatás Nem állami támogatás ,kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto  egysége  [Ft] 472 441 

Beszerzés 
Valós költség 

Nettó eXist irra 127 559 jutó  AF Ft 
Brutto  egységár  [Ft] 600 000 
Mennyiség 1 
Nettó érték 472 4414 
ÁFA érték 127 559 
Teljes költség  [Ft] 600 000 
Elszámolható költség  600 000 [Ft] 
Nem elszámolható  0 
költség  [Ft] 
Támogatási százalék  100 

Támogatási összeg  600 000 
(Et] 
Összes kifizethet6 
költség  (Ft)  - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség  (Ft)  - Szállítói0 
finanszírozású 
Részletezés Gyereknap (Felhlväs  3.1,2.2. 0)-rendezvényszervezés, 

Felhívás  3.1.2.2 
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Monitoring mutatók 

megnevezése 
A  szemléletformálási 
kampány által elért . 
lakosság száma 2019.04.12. 
(passzív elérés) 
(Szakpolltlkal mutató) 
A  szemléletformálási 
kampány által elért 
lakosság száma 
(passzív elérés) 
(Szakpolitikai  mutate) 
-Klíma-

 

alkalmazkodással 
kapcsolatos 
szemléletformálási 
akciókban aktívan 
résztvevő lakosság 
száma 
Klímastratégiával 
rendelkező települések  2019 04 12 Psszesftett lakosság " • 
száma 
Klímastratégiával 
rendelkező települések 
lásszesített lakosság 
fszáma 

Cal  változás Cél összváltozás Cal  kumulált 

0 

   

2021.07.11. 33 000 33 000 33 000 

2021.07.11. 3 850 3 850 3 850 

2021.07.11. 76 811 76 811 76 811 

Monitoring mutat6 IlázIsertek  datums  Bazisérték Cal datums 

_ 
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